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Não é a raça que cria o racismo. É o 

inverso: é o racismo que inventa a raça. 

Do meu ponto de vista, a maior agressão 

do racismo é anular a individualidade da 

pessoa, transformá-las em um “branco” 

ou um “negro”. O racismo vê raças 

naquilo que deviam ser pessoas singulares. 

(Mia Couto) 
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Resumo 

Este trabalho reconstrói a trajetória de Joaquim Pinto de Oliveira (1733-1811), 

popularmente conhecido como Tebas. Nascido em Santos, Tebas migrou para São Paulo em 

um período em que a cidade passava por mudanças administrativas, políticas, econômicas e 

arquitetônicas que impactaram decisivamente sua vida.  

Tebas dominava a técnica de construir edifícios aplicando pedras de cantaria, material 

que as igrejas em São Paulo começaram a usar em seus frontispícios a partir da segunda 

metade do século XVIII. Reconhecido por suas habilidades, o mestre de obras trabalhou na 

torre da antiga Catedral da Sé, reformou o Mosteiro de São Bento, a igreja da Ordem Terceira 

do Carmo e a fonte de São Francisco. Além de outras obras, foi responsável por construir o 

primeiro chafariz público de abastecimento de água da cidade: o Chafariz da Misericórdia. É 

também de sua autoria o Cruzeira Franciscano de Itu, monumento de cerca de 9 metros de 

altura.  

Alguns autores que trabalharam a temática da arquitetura, em São Paulo colonial, 

alegaram que o peso da influência branca, ou mameluca, foi de tal magnitude que o negro não 

contribuiu em absolutamente nada na formação arquitetônica do burgo piratiningano. A 

trajetória de Tebas vai na contramão desse veredito.  

Ao ser requisitado para aplicar pedras de cantaria nas fachadas das igrejas, Tebas sabia 

onde elas poderiam ser encaixadas, o peso que a estrutura suportava, as modificações que 

poderia fazer sem comprometer os alicerces dos templos. Ao planejar, calcular e executar o 

serviço, o artífice postulava habilidades complexas adquiridas em diferentes momentos da 

vida. Tebas dominava não apenas cantaria, mas também a técnica da taipa de pilão 

demostrando, portanto, que ele e outros artífices negros contribuíram peremptoriamente na 

arquitetura colonial paulista.  

Ao suscitar tais reflexões e ressaltar o protagonismo de pessoas negras invisibilizadas, 

evidente que o objetivo não é reivindicar exclusividade de determinada técnica construtiva 

que, em nosso ponto de vista, é fruto do pensar e do fazer de diferentes pessoas e grupos, mas 

de reconhecer aquelas que foram soterradas por análises que estão tão consolidadas como 

concreto na parede.  

A biografia de Joaquim Pinto de Oliveira funciona como torre privilegiada de 

observação da sociedade paulista setecentista, caracterizada por distintos territórios culturais e 

sociais. Este trabalho é uma tentativa de penetrar nesse universo, por isso, mais do que 
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reconstruir a trajetória de Tebas, apresenta um amplo e fascinante panorama social da 

escravidão negra em São Paulo em meados do século XVIII.  

 

Palavras-chaves: Joaquim Pinto de Oliveira (Tebas). São Paulo colonial. Escravidão. 

Trajetória de escravizados. 
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Abstract 

This thesis work rebuilds the trajectory of Joaquim Pinto de Oliveira (1733-1811), as 

known as Tebas. He was born in Santos and have migrated to São Paulo in times of 

administrative, political, economic, and architectural São Paulo’s upgrowth, and indeed 

impacted his life decisively. 

Tebas mastered the technique for constructing buildings using masonry stones, a 

material that begins to be used in the second half of the 18th century in churches in São Paulo 

to construct their frontispieces. Recognized for his skillful technique, the foreman worked on 

the tower of the old Sé Cathedral, remodeled São Bento Monastery, the church of the Third 

Carmelite Order and São Francisco fountain. In addition to several other works, he was 

responsible to building the city's first public supply water fountain: Misericórdia Chafariz. 

Some authors who worked on the theme of architecture, in colonial São Paulo, claimed 

that amount of the white influence, or mameluca, was of such magnitude that the black man 

did not contribute at all in the architectural formation of the Piratiningan village. 

When asked to apply stonework on the facades of churches, Tebas knew where they 

could be fitted, the weight that the structure supported, the modifications he could make 

without compromising the foundations of the temples. The Master of Works mastered not 

only singing, but also the technique of rammed earth, demonstrating, therefore, that he and 

other black craftsmen contributed a lot in colonial architecture of São Paulo.  

It is evident that it is not a question of claiming exclusivity for a certain constructive 

technique that, in our point of view, is the result of the thinking and doing of different people 

and groups, but of recognizing those that were buried by analyzes that are as consolidated as 

concrete in the wall. 

Joaquim Pinto de Oliveira's biography succeeds as privileged observation tower for 

18th century São Paulo society that was characterized by different cultural and social 

territories. This thesis is an attempt to set foot into this universe; therefore, more than 

reconstructing Tebas’ trajectory, it presents a very broad and fascinating social panorama of 

black slavery in São Paulo in the middle of the 18th century. 

 

Keywords: Joaquim Pinto de Oliveira (Tebas). Colonial São Paulo. Slavery. Trajectory of 

Enslaved. 
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INTRODUÇÃO: TEBAS NA TRAJETÓRIA DO TEMPO  

 

Em 28 de abril de 2015, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a Lei no 

16.190/2015 que estabelece no calendário de eventos da cidade a Festa de Tebas,1 a ser 

comemorada anualmente no dia 25 de janeiro – a Festa ocorre no mesmo dia em que é 

celebrado o aniversário de São Paulo, demonstrando a importância do evento. Esse ato 

consolidou o reconhecimento e o resgate da memória de um dos personagens mais 

interessantes da História de São Paulo colonial. Embora a promulgação da lei seja salutar, 

muitas perguntas ainda estão por responder, sobretudo, porque durante décadas Joaquim Pinto 

de Oliveira, apelidado Tebas, foi relegado ao esquecimento e estigmatizado pela historiografia 

do começo do século XX que se limitou a registrar alguns aspectos pontuais de sua trajetória, 

invariavelmente na posição de coadjuvante de senhores escravistas.  

No entanto, entre 2018 e 2020, sua história voltou à tona na esteira dos protestos 

antirracistas que sacudiram o Brasil e outras paragens mundo afora, adicionando novas 

perspectivas sobre a trajetória desse requisitado mestre de obras.  

Manchetes de diferentes jornais estamparam notícias sobre Tebas, que ganhou livro, 

outorga póstuma de arquiteto, estátua no centro de São Paulo e pessoas interessadas em 

conhecer sua biografia. No entanto, o personagem ainda carece de trabalhos que reconstruam 

sua trajetória, tabulem as obras que empreendeu, elucidem pormenores que auxiliem a 

compreender, com base em suas vivências, aspectos gerais da escravidão negra em São Paulo 

no século XVIII. É nessas lacunas que esta dissertação se insere, na tentativa de elucidar 

alguns desses aspectos.  

Afinal, quem foi Tebas, alcunha de Joaquim Pinto de Oliveira? Por que seu nome 

figura em diferentes obras na cidade paulista do século XVIII? Como e quando constituiu 

laços familiares? Qual o grau de autonomia que desfrutava na cidade escravista? Quais foram 

suas ações e contribuições para a cidade? Em suma, são essas e outras indagações que 

nortearam a redação deste trabalho.  

Reconstruir a trajetória de escravizados é tarefa árdua. São personagens que, em sua 

maioria, deixaram poucos vestígios ou tiveram suas ações registradas pelo crivo de 

autoridades coloniais. Nesse sentido, como caracteriza o ofício do historiador, é imperativo 

 
1 Lei no 16.190 de 28 de abril de 2015. Legislação Municipal. Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16190-de-28-de-abril-de-2015/. Acesso em: 7 dez. 2020. 
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interrogar a documentação e vislumbrar nas entrelinhas o que está oculto, farejar os indícios2 

e interpretar os silêncios para ir compondo as peças do mosaico da vida de personagens 

fugidios que até recentemente estavam reduzidas aos esquemas sociológicos. Nas palavras de 

Stuart Schwartz, resgatar a biografia dos desafortunados é uma das maneiras de “reconhecer a 

individualidade e a historicidade dos escravos e de seus descendentes como pessoas e agentes 

históricos e, ao fazê-lo, superar sua redução a categorias sociológicas”.3 

Tebas e tantos outros seres humanos que viveram os infortúnios da escravidão, sempre 

como sujeitos, jamais como “coisas”,4 nada devem aos que creditaram às suas vidas o estigma 

de vítima em tempo integral, reduzidos a “um permanente estado de anomia”, sem dispor de 

“autonomia econômica e política”, menos ainda de “um sistema de solidariedade grupal que 

comportassem a formação de anseios comuns na luta pela liberdade”.5 Numa sociedade de 

negociação e conflito permanente, havia espaços de barganha, submissão, rebeldia e arranjos 

de toda ordem, em suma, uma “jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita”6 as 

possibilidades de melhor viver de cada indivíduo. Como veremos, a trajetória de Tebas é 

repleta dessas complexidades, ora submetido às agruras, ora barganhando benefícios, ora 

submisso aos caprichos dos escravocratas, ora negociando com seus proprietários, ora ele 

mesmo submetendo outros ao cativeiro. 

As vivências desse personagem estão inscritas no mural do agenciamento histórico, 

refutando categoricamente “às páginas dramáticas da história dos que não têm história 

possível”. Ao recusar subscrever tais capítulos, Tebas deixou em ruínas monumentos teóricos 

que caracterizavam a si e a seus congêneres como “testemunhas mudas de uma história para a 

qual não existem senão como uma espécie de instrumento passivo sobre o qual operam as 

 
2 Aqui a concepção é referência ao paradigma indiciário teorizado por Carlo Ginzburg, segundo o qual é preciso 

pensar novas formas de abordagem do objeto de pesquisa que não trabalhe com provas irrefutáveis e sim com 

possibilidades históricas. Para Ginzburg, “O historiador é, por definição, um investigador para quem as 

experiências, no sentido rigoroso do termo, estão vedadas. Reproduzir uma revolução é impossível, não só na 

prática, como em princípio, para uma disciplina que estuda fenômenos temporalmente irreversíveis enquanto 

tais”. GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Cia das Letras, 1990. p. 180. 
3 SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001. p. 54. 
4 “Durante um longo tempo a historiografia nacional se acostumou a ver o escravo, acima de tudo, como um 

objeto [...] O escravo enquanto personagem histórico aparecia analisado por meio de modelos rígidos que 

tendiam a representá-lo ora como vítima, ora como herói, ora mitificado em seu caráter, ora reificado em “peça” 

inerte frente às vicissitudes do sistema. No interior desses modelos não sobravam, portanto, espaços de 

indefinição nos quais pudéssemos perceber e recuperar as barganhas e os arranjos cotidianos empreendidos pelos 

cativos, e mesmo a percepção de como entendiam o seu viver, muito mais que do que o mero sobreviver”. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. In: REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra 

no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. [Orelha do livro]. 
5 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e negros em São Paulo. 4. ed. rev. São Paulo: Global, 

2008. p. 136. 
6 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 27. 
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forças transformadoras da história”.7 Numa teia tecida na fluidez do cotidiano, intercorrente e 

difusa, a trajetória escrava dificilmente pode ser compreendida sob o prisma da reificação 

simplificadora, maniqueísta e esquemática que esquadrinhou o mundo escravista no compasso 

binário vilões e vítimas. Este escriba refuta tais concepções e se propõe a ascender os 

refletores sobre o fundo do palco, para onde foram empurrados os escravizados. E lá, ao 

“reduzir a escala de observação” para “vasculhar as estratégias individuais ou comunitárias de 

ação”, encontrou um “protagonista anônimo da história”, que “sem qualquer celebridade na 

história geral”, teve seu direito à história restabelecido nesta singela missiva.8  

Nascido nos idos 1733, na atual cidade de Santos, filho de ventre escravizado, 

Joaquim Pinto de Oliveira viveu três décadas na Baixada Santista até migrar para o Planalto 

acompanhando a família de Bento de Oliveira Lima, seu proprietário e pessoa com quem 

tocou ombro a ombro obras de relevo na São Paulo colonial. Reconstruir o cenário da Baixada 

Santista na primeira metade do século XVIII, imaginar a inserção de Tebas nesse contexto e a 

viagem do litoral até São Paulo é o conteúdo abordado no primeiro capítulo.  

Quando chegou em “serra acima”, Tebas foi mapeando paulatinamente oportunidades 

de ação, executando planos, ganhando autonomia, adquirindo reconhecimento. Não é crédito 

do acaso ou da sorte, portanto, que costurou laços familiares, acumulou bens, obteve prestígio 

e registrou suas impressões digitais no conjunto arquitetônico da cidade. Tebas foi o 

responsável por obras importantes no setecentismo paulista, entre as quais a Igreja de São 

Bento, a Igreja Matriz da Sé, o Recolhimento de Santa Tereza e a capela da Ordem Terceira 

do Carmo. Essas obras foram executadas ao longo da segunda metade do século XVIII, 

sobretudo com a administração de Morgado de Mateus, governador nomeado para tocar a 

restauração da Capitania Paulista a partir de 1765 e responsável por diversas transformações 

políticas, econômicas, administrativas e arquitetônicas na cidade. Essa etapa da vida de Tebas 

é abordada no segundo capítulo.  

As ordens religiosas foram as que mais fizeram uso das habilidades de Tebas, 

requisitado para diversos trabalhos em mosteiros, conventos e igrejas. Esses “sumptuosos” 

edifícios, no predicado de Morgado de Mateus, passavam por reformas estruturais que 

demandavam profissional qualificado para empreitada, e Tebas era o artífice convocado para 

o serviço. Mormente, o pedreiro era escalonado para construir ou reformar as fachadas dos 

templos aplicando pedras de cantaria, num tempo em que a técnica construtiva de taipa de 

 
7 CARDOSO, Fernando Henrique. Autoritarismo e Democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 112. 
8 VAINFAS, Ronaldo. Micro-história: os protagonistas anônimos da história. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 

113-150.  
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pilão grassava predominante nas edificações. Técnica indígena, portuguesa e africana, que 

misturava barro comprimido, esterco ou óleo de baleia, a taipa de pilão imperou por séculos 

no burgo paulista antes que a pedra de cantaria prenunciasse seu quase desaparecimento. 

Quase, porque ainda existe em muitos lugares da cidade e resiste a colossal disseminação da 

alvenaria. Nosso biografado, como veremos no terceiro capítulo, conquistou a liberdade, 

comprou escravos, executou reparos na capela da Ordem Terceira Seráfico São Francisco, 

inspecionou as obras no Quartel dos Voluntários Reais e construiu o primeiro sistema público 

de abastecimento de água da cidade, o notório Chafariz da Misericórdia, conhecido 

popularmente como “Chafariz do Tebas”.  

O avançar do século XVIII foi descortinando os arranjos do artífice pedreiro, 

prestigiado pela qualidade dos serviços que prestava e respeitado por seus contemporâneos: 

“o que contribuiu para a fama de Thebas foi a sua capacidade de trabalhar em construções 

altas. Só ele sabia fazer as torres das Igrejas de São Paulo na época”.9 Embora de origem 

incerta, como veremos adiante, a alcunha é imperativa no significado: Tebas, “homem que 

tudo faz com acerto e perfeição”.10  

Joaquim Pinto de Oliveira pavimentou a estrada por onde transita esta dissertação. No 

caminho, ele construiu bifurcações, buracos, encruzilhadas que possibilitaram redimensionar 

ou refazer o trajeto sem perder de vista suas pegadas, por vezes embaçadas pela neblina 

espessa que paira sobre o caminho. A metáfora parece adequada à trajetória de Tebas, que ao 

embaçar nosso campo de visão pelos buracos na documentação, possibilita reorganizar a 

caminhada, ampliar o horizonte analítico requisitando o contexto paulista do século XVIII, 

dissipar a névoa e seguir o percurso. Tributário da micro-história, portanto, este trabalho 

transcende a trajetória de Joaquim Pinto de Oliveira e perscruta a história social da escravidão 

negra na São Paulo colonial. 

A produção historiográfica sobre a cidade de São Paulo setecentista, sobretudo no 

campo da escravidão, ainda engatinha. A maior parte dos estudiosos interessados na história 

da cidade posicionou seus periscópios para observar as relações entre indígenas e 

bandeirantes nos dois séculos que inauguraram a colonização da capitania, enquanto outros 

miraram as lavouras canavieira e cafeeira no século XIX. Grande parte das análises sobre o 

período colonial paulista repetia, até meados das décadas de 1980/90, o pressuposto sobre um 

certo isolamento do burgo, entendido como área periférica e de população dispersa, cujas 

 
9 LEMOS, Carlos A. C. Thebas. In: Araújo, Emanoel (org.). A mão afro-brasileira: significado da contribuição 

artística e histórica. São Paulo, Tenege, 1988. p. 77. O livro, organizado por Emanoel Araújo, foi publicado 

durante o centenário da abolição. É sintomático que haja um capítulo da obra dedicado ao Tebas.  
10 FREITAS, Affonso de. Tradições e reminiscências paulistanas. São Paulo: Martins, 1955. p. 59. 
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principais funções consistiam em fornecer mão de obra indígena, desbravar o sertão e 

abastecer a região das minas.  

Ainda que tais paradigmas tenham sido problematizados pela historiografia recente,11 

eles estão cristalizados de tal forma que as novas pesquisas não foram capazes de dinamitá-los 

completamente: “historiadores marcados pelo paradigma da ordem tendem a ver São Paulo 

colonial sempre em termos da metrópole que ela se tornou posteriormente de maneira 

teleológica e anacrônica”, alerta Amilcar Torrão Filho, algo que “reforça os estereótipos da 

‘vila medíocre’, miserável e sem importância”.12  

Os estudos sobre escravidão africana na São Paulo setecentista têm avançado desde o 

trabalho pioneiro de Suely Robles de Queiroz, que em A escravidão negra em São Paulo 

examina a relação intrincada entre a expansão da lavoura canavieira paulista e o aumento da 

mão de obra africana.13 Décadas antes de Suely, porém, os sociólogos Roger Bastide e 

Florestan Fernandes publicaram textos importantes sobre a presença negra em São Paulo sob 

a perspectiva sociológica. Em Brancos e Negros em São Paulo, por exemplo, especialmente 

no primeiro capítulo, os autores resgatam a presença africana e de seus descendentes na 

cidade desde início do tráfico negreiro até a abolição da escravidão.14 

No campo da demografia histórica, Maria Luiza Marcílio analisa aspectos geográficos, 

econômicos e descreve o processo de povoamento paulista, pontuando a presença marcante 

dos africanos na cidade no último quartel do século XVIII.15 No mesmo campo demográfico, 

Francisco Vidal Luna, Iraci del Nero Costa e Hebert Klein apontam que o trabalho escravo 

era a principal mão de obra utilizada no burgo paulista tanto na produção de gêneros 

destinados à exportação quanto nos produtos voltados ao mercado interno: “concentrava-se 

 
11 No geral, são trabalhos que refutam a tese de decadência econômica de São Paulo Colonial, apontam para o 

vigor e a capacidade produtiva latente da capitania e orientam a maioria dos trabalhos atuais. Cf. BLAJ, Ilana. A 

Trama das Tensões. O processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São Paulo: Humanitas, 

FFLCH/USP, 2002; MIRANDA, Lílian Lisboa. Governança e edilidade em São Paulo (1765-1775). Tese de 

Doutorado. São Paulo: FFLCH/USP, 2003. MOURA, Denise Aparecida Soares de. Sociedade Movediça. 

Economia, cultura e relações sociais em São Paulo – 1808-1850. São Paulo: Unesp, 2005. MEDICCI, Ana Paula. 

Administrando conflitos: o exercício do poder e os interesses mercantis na capitania/província de São Paulo 

(1765-1822). São Paulo: USP. Tese de Doutorado, 2010.  
12 TORRÃO FILHO, Amilcar. Paradigma do caos ou cidade da conversão? São Paulo na administração do 

Morgado de Mateus (1765-1775). São Paulo: Annablume: Fapesp, 2007. p. 19. A obra apresenta um estudo 

detalhado sobre a produção historiográfica da São Paulo colonial, problematizando inclusive a construção do 

paradigma de uma cidade decadente e desordenada. 
13 QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Escravidão negra em São Paulo: um estudo das tensões provocadas pelo 

escravismo no século XIX. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1977. Apesar de 

focar o século XIX, especialmente as lavouras canavieira e cafeeira que possibilitaram a intensificação do tráfico 

africano, o estudo resgata elementos importantes da escravidão africana no século XVIII, especialmente no 

capítulo 1.  
14 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Op. cit. 
15 MARCÍLIO, Maria Luiza. A cidade de São Paulo: Povoamento e População (1750-1850). São Paulo: 

Pioneira: Edusp, 1974. 
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em São Paulo uma população escrava considerável, a maioria nascida no Brasil. Essa 

evidência coloca a possibilidade de crescimento vegetativo na população escrava, 

particularmente no século XVIII”.16  

Nos últimos anos, ganhou relevo a temática da família escrava na abordagem sobre 

São Paulo colonial. Ao estudar Santana do Parnaíba, no século XVIII, Alida Metcalf 

sistematizou os casos de casamentos entre escravos e livres e levantou aspectos importantes 

sobre a região.17 Carlos Bacellar, debruçado sobre a Vila de Sorocaba nos séculos XVIII e 

XIX, elencou elementos da família escrava e as relações dos africanos com os demais grupos 

da vila sorocabana.18 Fabiana Schleumer, concentrada nos laços de família tecidos por 

escravizados e libertos em Cotia, ressaltou o legado de tradições culturais africanas que 

influenciaram diferentes instâncias do cotidiano de homens e mulheres submetidos ou não ao 

cativeiro.19  

Embora existam pesquisas basilares sobre a presença escrava em São Paulo no século 

XVIII, a historiografia ainda reclama o concurso de estudos específicos sobre a trajetória 

escrava, bem como análises com base no campo da história social. É nesta perspectiva, 

portanto, que esta dissertação busca contribuir, reconstruindo a trajetória de Joaquim Pinto de 

Oliveira e relacionando episódios de sua a vida às transformações políticas, econômicas e 

sociais ocorridas em São Paulo, sobretudo durante a segunda metade do século XVIII.  

No tocante a trajetória escrava, estritamente, situados em distintas regiões fora da 

cidade de São Paulo, há trabalhos importantes publicados a partir da década de 1990, como é 

o caso de Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil, de Luiz Mott20, que traçou os 

percalços e as vicissitudes dessa mulher desde seu cativeiro em Minas Gerais, dos períodos 

em que viveu na prostituição, até finalmente conquistar à liberdade e ser conhecida como 

profetiza pelos “marginalizados” no Rio de Janeiro no século XVIII. Estudo de relevo sobre a 

 
16 LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero; KLEIN, Hebert S. Escravismo em São Paulo e Minas 

Gerais. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial, São Paulo, 2009. p. 94. 
17 METCALF, Alida C. Vida familiar dos escravos em São Paulo no século dezoito: o caso de Santana de 

Parnaíba. Estudos econômicos, São Paulo, n. 17, v. 2, maio/ago., 1987. 
18 BACELLAR, Carlos A. P. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São 

Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 
19 SCHLEUMER, Fabiana. Laços de Família: africanos e crioulos na capitania de São Paulo colonial. São 

Paulo: Alameda, 2020. Outro estudo importante da pesquisadora é sua tese de doutorado, que analisa a atitude 

dos escravizados diante da morte, no século XVIII. Ancorada num vasto corpus documental, a pesquisadora 

descortina a influência de rituais africanos nas práticas e valores da sociedade colonial paulista. SCHLEUMER, 

Fabiana. Bexigas, curas e calundus: caminhos da morte entre escravos em São Paulo e seus arredores (século 

XVIII). Tese de doutorado. FFLCH, USP, São Paulo, 2005. 
20 MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993. 
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temática é Dom Obá II D’África, o príncipe do povo, de Eduardo Silva21, que narra o percurso 

do excêntrico Cândido da Fonseca Galvão, mais conhecido como Príncipe Obá, ou Dom Obá 

II d’África, liberto que se autoproclamou príncipe africano no Rio de Janeiro oitocentista. 

Esses trabalhos, bem como as biografadas por Keila Grinberg22, Júnia Ferreira Furtado23, 

Sandra Lauderdale Grahan24 e muitos outros, reconhecem a individualidade e a história desses 

seres humanos como agentes históricos, problematizando a categoria de “coisa” imputada em 

análises semelhantes ao Capitalismo e escravidão no Brasil meridional e O escravismo 

colonial. Em larga medida, os trabalhos sobre trajetória transcendem os traços biográficos 

para apresentar a história do tráfico de escravos, de sua economia, organização e estratégias 

empresariais, das famílias escravas, das redes de solidariedade entre os cativos, dos trabalhos 

empreendidos, das relações sociais imbricadas e toda uma miríade de vivências que 

dignificam os chamados “personagens anônimos da história”.25  

A esse respeito, merece destaque o trabalho desenvolvido pelo historiador João José 

Reis, que toma como fio condutor a vida do liberto Domingos Sodré, e reconstruiu o 

panorama da sociedade baiana do século XIX.26 É o mesmo João José Reis, em parceria com 

Flávio dos Santos Gomes e Marcus J. M. de Carvalho, que narram a trajetória do liberto 

Rufino José Maria, atrelando o percurso do biografado ao mundo escravista que estava 

inserido. O livro extrapola a história de Rufino e oferece uma história social do tráfico e da 

escravidão no Atlântico: 

 

Rufino e outros libertos, alguns mais bem-sucedidos do que ele, representaram, 

assim, uma pequena parcela dos quase 6 milhões de africanos que se calcula (por 

baixo) terem sido traficados para o país. [...] O interesse em narrá-la [a trajetória de 

Rufino] decorre de que a história não é somente feita do que é a norma, e esta pode 

amiúde ser mais bem assimilada em combinação e em contrates com o que é pouco 

comum [...] nosso personagem nos serviu de guia para uma história bem maior do 

que caberia na sua experiência pessoal. Ele foge com enorme regularidade de nosso 

campo de visão para dar lugar ao drama colossal da escravidão no mundo 

atlântico.
27 

 
21 SILVA, Eduardo. Dom Obá II D’África, o príncipe do povo: vida, tempo e pensamento de um homem livre de 

cor. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
22 GRINBERG, Keila. Liberata, a lei da ambiguidade: As ações de liberdade da Corte de Apelação no Rio de 

Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
23 FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 
24 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: história da sociedade escravista brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 
25 VAINFAS, Ronaldo. Op. cit. 
26 REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do 

século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
27 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. de. O alufá Rufino: tráfico, 

escravidão e liberdade no Atlântico negro (c. 1822-c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 360. 
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Tarefa hercúlea essa de recompor traços da trajetória de atores sociais desprezados 

pela historiografia convencional. No caso de Tebas, especificamente, na medida em que 

eventos do século XVIII se tornavam lembranças distantes, borrava-se na memória sua 

presença na cidade colonial. Passados cerca de 120 anos de seu sepultamento, ocorrido em 

1811, Tebas reaparece no Brasil republicano num momento em que ideias racistas fervilharam 

no país. Entre os anos 1920 e 1930, as questões sobre o negro ganharam relevo em trabalhos 

como Os africanos no Brasil, de Nina Rodrigues; O negro brasileiro: etnografia religiosa e 

psicanálise, de Arthur Ramos; Candomblés da Bahia, de Édson Carneiro; Casa-Grande 

&Senzala, de Gilberto Freyre; e na presença marcante da religiosidade afro-brasileira nos 

escritos de Jorge Amado. Nesse período, também foram realizados congressos afro-brasileiros 

na Bahia e Pernambuco, nasceu a Frente Negra Brasileira e diversas organizações voltadas a 

tratar a questão do negro no país.28 

De norte a sul, acaloradas discussões sobre a política de branqueamento varreram o 

território nacional. Havia a convicção de que a raça era premissa do desenvolvimento 

nacional, concepção abraçada e propagandeada majoritariamente pela intelectualidade 

brasileira: “os escritos não se arriscaram mais a afirmar sem subterfúgios que a raça não fazia 

diferença e que se podia deixar de lado a questão. Diziam, ao invés, que o Brasil branqueava a 

olhos vistos – e que, em consequência, o problema caminhava para uma solução”.29 A 

solução, a saber, era a eliminação do negro da sociedade brasileira.  

A política de branqueamento era retratada como um processo irreversível e levaria 

inexoravelmente ao desparecimento dos negros: “Os brancos, que representam os 38% da 

população em 1872, são, em 1890, já 44%: isto é, ao passo que os negros se reduzem de 5.1% 

e os mestiços de 5.9%, o volume da população branca augmenta de cerca de 6.0%”. Dentro 

desse quadro, galvanizado pelo incremento da imigração, as “raças inferiores” estariam 

fadadas à extinção: “Esse admiravel movimento immigratorio não concorre apenas para 

augmentar rapidamente, em nosso paiz, o coefficiente da massa aryana pura”, mas sobretudo, 

“cruzando-se e recruzando-se com a população mestiça, contribue para elevar, com egual 

rapidez, o theor aryano do nosso sangue”.30 O negro estava fadado à extinção, acreditava uma 

parcela expressiva da intelectualidade brasileira.  

 
28 Cf. DOMINGUES, Petrônio. Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no 

pós-abolição. São Paulo: Editora Senac, 2004. 
29 SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1976. p. 182. 
30 VIANNA, Oliveira. Evolução do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1938. p. 198-

214.  
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Não era apenas no engajamento dos intelectuais que morava o desejo de expurgo do 

negro, pelo contrário, iniciativas transversais patrocinadas por deputados e membros do 

governo varreram a sociedade de fora a fora. Em 28 de julho de 1921, os deputados federais 

Andrade Bezerra e Cincinato Braga propuseram ao Congresso Nacional o projeto de Lei no 

209 cujo artigo 1o versava: “fica prohibida no Brasil a immigração de individuos humanos das 

raças de cor preta”.31 Dois anos depois, em 22 outubro de 1923, outro deputado, Fidélis Reis, 

apresentou outro projeto referente à imigração dos negros. O artigo 5o assim dizia: “É 

prohibida a entrada de colonos de raça preta no Brasil e, quanto ao amarello, será ella 

permitida, annualmente, em numero correspondente a 3% dos individuos dessa origem 

existentes no paiz”. Para justificar a medida, o deputado argumentou que “além das razões de 

ordem ethica, moral, politica, social e, talvez, mesmo econômica que nos levam a repellir in 

limine a entrada do amarello e do preto no caldeamento que se está operando sob o nosso 

céo”, acrescenta o camarista, “outra proventura existe, a ser considerada, que é o ponto de 

vista esthetico e a nossa concepção hellenica da beleza jámais se harmonisaria com os traços 

provindos de uma semelhante fusão racial.”32 Questionado sobre o projeto apresentado por 

Fidélis Reis, o intelectual Oliveira Vianna, descrito como mulato pelos seus contemporâneos, 

respondeu: “também sou contra a imigração de quaisquer outras raças que não as raças 

brancas da Europa [...]. Devemos muito ao negro, mas, sem dúvida, teria sido infinitamente 

melhor que eles não se tivessem constituído num dos grandes fatores de formação da nossa 

nacionalidade”.33  

Alguns anos antes, o escritor Monteiro Lobato também deixou registrada sua cruzada 

em favor do branqueamento. Numa tarde, quando voltava do trabalho, comentou: “num 

desfile, à tarde... perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má-formas humanas 

– todas menos a normal...”. O literato se pergunta: “Como consertar essa gente? Que 

problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança!”. 

Para Monteiro Lobato, a “salvação” dessa degeneração poderia vir de “São Paulo e outras 

zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Os americanos salvaram-se da 

mestiçagem com a barreira do preconceito racial.” O Brasil poderia seguir o mesmo caminho 

na ótica do criador da “Tia Anastácia”, personagem negra adorável, submissa e 

subserviente.34  

 
31 Anais da Câmara dos deputados. Rio de Janeiro, 1921, p. 548. 
32 Anais da Câmara dos deputados. Rio de Janeiro, 1923, p. 140-147. 
33 RODRIGUES, José Honório. Brasil e África, outro horizonte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964, v. 

I, p. 91. 
34 SKIDMORE, Thomas E. Op. cit., p. 199. 
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Os estudos sobre etnografia e sociologia dos povos africanos e seus descendentes 

brasileiros não passaram incólumes às teorias de branqueamento, afetando a análise de 

diferentes intelectuais, entre os quais Gilberto Freyre. Entre os livros do autor, figura Casa-

Grande & Senzala, publicado em 1933, leitura primordial para entender a história social 

escravagista do Nordeste brasileiro dos séculos XVI e XVII. Apesar de a obra valorizar a 

presença dos africanos e seus descendentes, “o valor prático da sua análise não estava, 

todavia, em promover o igualitarismo racial. A análise servia, principalmente, para reforçar o 

ideal de branqueamento” que caminhava à passos largos no Brasil.35 

Em São Paulo, a política de branqueamento também reverberou entre os intelectuais 

dos anos 1920 e 1930. Entre eles, Nuto Sant’Anna, diretor da Seção de Documentação 

Histórica do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, colaborador 

assíduo do jornal O Estado de S. Paulo e fundador da Revista do Arquivo Municipal de São 

Paulo. Impregnado dos valores raciais e dos debates sobre o branqueamento que 

caracterizaram as décadas em que escreveu, Nuto deixou o seguinte relato sobre indígenas e 

negros: 

 

O indio, [...] era indolente, desconfiado, manhoso. O negro, [...] acorrentava-se ao 

dono, robusto, dócil e trabalhador. Isso, o macho. Quanto á femea, igual adaptação. 

Esta, ainda, carnuda e sensual, bem condizia com o tropicalismo ambiente e o 

temperamento lascivo do mestiço e do português. [...]. Pelo que se vê da inteligência 

e agudeza do mulato, a um tempo ativo e madraço, não têm diminuido mesmo, em 

nada, o nosso surto civilisatorio, algumas gotas de sangue negro para aí tão ao vivo 

dinamizadas até nas veias azues de não poucos dos nossos mais puros arianos...
36

 

 

Nuto Sant’Anna foi o intelectual que mais escreveu sobre a história de Joaquim Pinto 

de Oliveira, o Tebas. Ainda que tenha feito em passagens curtas e artigos esparsos no jornal O 

Estado de S. Paulo, o historiador conheceu os feitos de Tebas por meio das breves remissões 

feitas nos livros de José Jacinto Ribeiro, Chronologia paulista ou relação histórica dos factos 

mais importantes ocorridos em S. Paulo, desde a chegada de Martim Affonso de Souza a S. 

Vicente até 1898, publicado em 1901; de Antonio Egydio Martins, São Paulo antigo (1554-

1910), publicado em 1911; e de Affonso Antonio de Freitas, Tradições e reminiscências 

paulistanas, publicado em 1921. Como teve acesso a documentos pouco ou nunca 

compulsados sobre o período colonial paulista, Nuto valeu-se das informações desses autores 

para pesquisar um pouco mais sobre a vida de Joaquim Pinto de Oliveira.  

 
35 Idem, p. 211. 
36 SANT’ANNA, Nuto. São Paulo histórico (aspectos, lendas e costumes). São Paulo: Departamento de Cultura, 

1944, v. II, p. 112-113. 
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Um dos aspectos aventados por Nuto Sant’Anna é a origem do apelido do 

personagem, cuja grafia varia na documentação: “Tebaz”, “Thebas” ou “Tebas”, sendo essas 

duas últimas as formas mais correntes. Para o historiador paulista, a origem é incerta, e ele faz 

uma digressão até à Antiguidade tentando perscrutar a gênese da alcunha. Questiona se o 

epiteto “Thebas” proveria de Andaluzia, na Espanha, da “Grecia heroica dos deuses” ou do 

“misterioso Egito, ao tempo de Edipo”. Aventa com mais firmeza, porém, que talvez o 

apelido “proviesse mesmo do reino dos Pharaós”, o que “poderia ir bem á pele de um 

escravo”. O significado do epiteto, corrente na São Paulo do início do século XX, certamente 

fazia alusão “á habilidade, á agudeza, á perspicácia do engenhoso thebano que decifrou o 

enigma da Esfinge”. A despeito da origem, nada disso tirava de Tebas, “nosso herói [...] as 

suas excelentes qualidades de homem dextro, que tudo fazia”.37  

As inferências sobre o epiteto não eram as únicas preocupações de Nuto Sant’Anna, 

que também indagava a própria condição jurídica do mestre-pedreiro: “mas Thebas seria 

escravo?”, questiona o historiador. Ele alegava que se “Thebaz fosse o nome todo desse 

pedreiro, que tanto se notabilizou, seria isso um elemento precioso para a sua identificação, 

pois que os escravos quase nunca tinham sobrenome”. Por isso, Nuto desconfia: “Ora, Thebas 

aparece nas Atas como sendo simplesmente Joaquim Pinto de Oliveira, nome que cheira a 

português, e que é realmente senhorial para ser o de um escravo”. Para não restar dúvidas, o 

autor sentencia: “Pelos modos, trata-se de gente branca. [...] Thebas é inquestionavelmente 

apenas uma alcunha, sendo ainda, para mim, em que pese o que disseram Jacinto Ribeiro, 

Antonio Egidio Martins e Afonso A. de Freitas, uma simples hipótese a escravidão do celebre 

arquiteto”.38  

Essas ideias foram publicadas nos artigos escritos por Nuto no jornal O Estado de S. 

Paulo. As crônicas tinham penetração na sociedade e lidas por muitas pessoas, já que o jornal 

era um dos maiores veículos de imprensa da época. Numa terça-feira, em 16 de maio de 1939, 

o jornal publicou a resenha de um romance histórico escrito por Nuto na seção 

“Bibliographia”. Nela, o escriba informa que “Nuto Sant’Anna, colaborador desta folha, 

brinda-nos com um novo volume THEBAS, O ESCRAVO”. O livro é uma pequena novela 

transcorrida na São Paulo de 1750, que aborda “os costumes, os castigos infligidos aos 

escravos, as edificações, coisas da política e dos usos domesticos”. Para finalizar, o resenhista 

informa que o protagonista da história é “uma lenda paulistana do século XVIII”, ou seja, 

 
37 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., v. I, p. 46-47. 
38 Idem, p. 86-87. 
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“Thebas, o preto escravo que, segundo historiadores chronistas, foi o architecto que construiu 

as torres das egrejas do Convento de Santa Thereza e da velha Sé”.39 

A ideia de Nuto Sant’Anna foi criar um romance épico, recheado de feitos fictícios e 

inatingíveis para dissipar qualquer vestígio sobre a existência de Joaquim Pinto de Oliveira. O 

autor estava convicto de que “Thebas, o escravo”, não passava de uma “lenda paulistana do 

século XVIII” e decidiu propagar sua descoberta. Num texto escrito três anos antes da 

publicação da novela, quando já tinha inferido ser portuguesa a origem de Tebas, o historiador 

escreveu:  

 

Afinal, teria Thebas sido escravo? Teria edificado as torres da Catedral e de Santa 

Tereza? Teria sido um genio nas coisas rudimentares da arquitetura colonial? Sim. 

Que tenha sido tudo isso, pois é sempre mais agradavel e carinhosa uma figura 

romantica criada ou exaltada pelas lendas populares, do que as que, em regra, 

aparecem, frias e estereis, através da realidade historica.
40

 

 

A pecha de figura “lendária” perseguiu Tebas como uma sombra, a ponto do grande 

sambista dos anos 1970, Geraldo Filme, deveras preocupado com questões da população 

negra, compor um enredo para a Escola de Samba Paulistano da Glória inebriado dessa 

concepção. O enredo engrossava a pequena coleção de livros a ser produzida pela Escola, e 

Tebas figurava como o personagem homenageado. Na capa, em letras garrafais, a mácula: 

“PRAÇA DA SÉ: Sua Lenda, Seu Passado, Seu Presente. Exaltando TEBAS, o Escravo que 

se revelou o Primeiro Arquiteto Paulista”. Na contracapa, o predicado jurídico: “TÉBAS, O 

ESCRAVO”. Na letra, o estigma a penetrar o imaginário: “Tébas negro escravo / Profissão 

alvenaria / Construiu a Velha Sé / Em troca pela Carta de Alforria / Trinta mil cruzados que 

lhe deu Padre Justino / Tornou seu sonho realidade / Daí surgiu a Velha Sé / Que hoje é o 

Marco Zero da cidade / Exalto no cantar de minha gente / A sua lenda, seu passado, seu 

presente”.
41

 

A despeito da compreensão de Filme sobre Tebas, a contribuição do sambista para o 

resgate da memória do mestre-pedreiro é inquestionável. Não foi apenas Geraldo Filme que 

 
39 Bibliographia. O Estado de S. Paulo, 16 de maio de 1939, p. 3. 
40 SANT’ANNA, Nuto. Thebas. O Estado de S. Paulo, 25 de agosto de 1935, p. 4. 
41 FERREIRA, Abilio. Tebas e o tempo. In: FERREIRA, Abilio (org.). Tebas: um negro arquiteto na São Paulo 

Escravocrata (abordagens). São Paulo: IDEA: CAU, 2018. p. 17-18. (grifo nosso). O samba está disponível em 

diferentes plataformas de streaming para quem quiser conhecê-lo na voz do próprio Geraldo Filme. Na década 

de 1990, em uma entrevista concedida ao programa Ensaio, da TV Cultura, Geraldo Filme explica como 

conheceu a história de Tebas, as dificuldades de acesso à documentação e reproduz algumas informações do 

romance de Nuto Sant’Anna, cujo conteúdo pode ser acessado no link (https://www.youtube.com/watch?v=wj-

5ILr1z-c. Acesso em: 6 nov. 2020). 
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reproduziu as concepções de Nuto. Sob outra chave, que colocava sob suspeição as obras 

empreendidas por Tebas, o jornalista Roberto Pompeu de Toledo escreveu: “Solitário nome 

que se conservou na memória da cidade, no período, foi o do escravo Joaquim Pinto de 

Oliveira, apelidado o Tebas. Seriam obras dele – seriam, porque a autoria das obras que lhe 

atribuem foi sempre discutível – as torres do convento de Santa Tereza e da Sé”.42 Nenhum 

outro historiador duvidou da participação do artífice na reforma da Catedral da Sé, pelo 

contrário, todos foram categóricos em validar a autoria da empreitada. 

Outra passagem no livro de Pompeu de Toledo carece de reflexão. Trata-se da origem 

da alcunha “Tebas”, que segundo o autor “alguns afirmam que o adjetivo ‘tebas’ não vem do 

Tebas – e sim do idioma quimbundo”.43 Pesquisamos em diferentes dicionários do século 

XIX e começo do século XX, entre eles Diccionario da Lingua Brasileira, de Luiz Maria da 

Silva Pinto, Diccionario da língua portugueza, de Antonio de Moraes Silva e no Vocabulario 

Portuguez & Latino, de Rafael Bluteau. Além desses, compulsamos obras em quimbundo, 

como o centenário Dicionário kimbundu-português, de Antônio de Assis Júnior, bem como 

diversos compêndios disponíveis na internet, mas nenhum dos itens consultados se ocupou do 

termo. Já os lexicógrafos contemporâneos divergem razoavelmente. O Dicionário Houaiss 

alega que “tebas” tem origem no quimbundo, ao passo que os demais, entre os quais Caldas 

Aulete, Priberam e Dicionário online de Português afirmam que a palavra vem do tupi 

“teba”, portanto, indígena. No começo do século passado, Affonso A. de Freitas dizia que é 

“essencialmente paulistana a origem dessa expressão”.44 Apesar da falta de consenso sobre a 

origem do apelido, atualmente ganhou força a inferência feita por Roberto Pompeu de Toledo 

sobre o termo originar do “quimbundo”. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. 

Paulo: “Seu apelido, Tebas, dá o tom de sua importância: significa ‘alguém de grande 

habilidade’ em quimbundo, língua falada pelos negros bantos, trazidos da Angola, do Congo e 

de Moçambique”.45 

O jornal não publicou a matéria de maneira despretensiosa. A memória sobre Tebas 

renasce em um momento premente das discussões sobre o racismo. Alijados de determinados 

espaços de poder, privilégio e representatividade, parcelas da sociedade civil e dos 

movimentos negros organizados impulsionaram reivindicações que objetivam acabar com o 

 
42 TOLEDO, Roberto Pompeu. A capital da solidão: uma história de São Paulo das origens a 1900. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2003. p. 236. 
43 Ibidem. 
44 FREITAS, Affonso. A. Op. cit., p. 79. 
45 SP terá estátua de Tebas, o homem escravizado que comprou sua liberdade como arquiteto. Folha de S. Paulo, 

26 out. 2020. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/sp-tera-estatua-de-

tebas-o-homem-escravizado-que-comprou-sua-liberdade-como-arquiteto.shtml. Acesso em: 9 out. 2020.  
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racismo e conquistar direitos, equidade e poder. Traduzidas como “empoderamento” no atual 

período histórico, as pressões englobam demandas por reparações causadas por impedimentos 

erigidos durante e após o fim do regime escravista. Em um rastilho de pólvora, ainda que 

distante dos lugares sociais ocupados pela “branquitude”, as demandas por espaços se 

espalharam e ganharam ressonância na sociedade, verificáveis em políticas de ações 

afirmativas de ingresso à universidade, reserva de vagas em repartições públicas, 

obrigatoriedade de abordagens e conteúdos nos livros escolares (Ensino de história da África 

e de seus descendentes, por exemplo), preferência em determinadas empresas46, profusão de 

manuais de combate ao racismo (vide a lista de livros mais vendidos em 202047), valorização 

da imagem do negro por meio do repúdio a determinados termos considerados racistas e 

várias outras iniciativas.  

Ao ter sua história resgatada nesse contexto, portanto, Tebas não estaria imune às 

leituras e aos prognósticos sobre sua trajetória. Em evento realizado pelo Sindicato dos 

Arquitetos e Urbanistas no Estado de São Paulo (SASP), no verão de 2018, o personagem foi 

reconhecido oficialmente como arquiteto 200 anos depois de ser sepultado. Condecorado com 

uma placa, recebeu o “título de sócio honorário [...] por obras de extrema importância para a 

história da arquitetura e do urbanismo paulista”. 

 
46 PRADO, Wagner. Não é só o Magalu; vagas só para negros avançam, mas sofrem críticas. Uol, 23 set. 2020. 

Economia. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/23/nao-e-so-a-magalu-vagas-

so-para-negros-avancam-mas-sofrem-criticas.htm. Acesso em: 9 nov. 2020.  
47 NETO, Leonardo. ‘Pequeno manual antirracista’ alcança o topo da lista de Não Ficção. Publishnews, 15 jul. 

2020. Disponível em: https://www.publishnews.com.br/materias/2020/06/15/pequeno-manual-antirracista-

alcanca-o-topo-da-lista-de-nao-ficcao. Acesso em: 9 nov. 2020. Ainda que a repercussão após o assassinato de 

George Floyd, negro estadunidense asfixiado por um policial branco em Minneapolis, Estados Unidos, em 25 de 

maio de 2020, tenha contribuído para o aumento nas vendas de livros e conteúdos antirracistas, a morte está 

dentro de um contexto de pautas latentes da questão negra no Brasil, especialmente. 
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Imagem 1: Placa em homenagem a Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, no SASP. 

Além da outorga de membro associado post mortem, o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) viabilizou, em parceira com o Instituto para o Desenho 

Avançado (IDEA), a publicação do livro Tebas – Um Negro Arquiteto na São Paulo 

Escravocrata (abordagens), que reúne artigos escritos por diferentes autores. Composto de 

127 páginas, o livro reproduz o texto de Carlos Gutierrez Cerqueira (Tebas - vida e atuação 

na São Paulo Colonial) – escrito em 2011 – até então é o trabalho mais bem documentado 

sobre a vida de Tebas. Excetuando o texto de Cerqueira e o capítulo 1 (Tebas e o tempo), uma 

cronologia de autores que citam Tebas e alguns eventos em homenagem ao personagem, os 

demais artigos abordam o artífice de maneira tímida, relacionando momentos da trajetória do 

personagem aos grandes temas estudados por cada articulista.48  

Em uma passagem, escrita pelo organizador da obra, a ideia de opressão absoluta – a 

teoria do “escravo-coisa” – permanece cristalizada, algo que esbarra na própria trajetória do 

homenageado: “Tebas conquistou autonomia sobre o seu corpo e o seu destino, contrariando a 

lógica do regime escravista, baseada na fragmentação e na dominação absoluta (corpo e 

mente) dos escravizados”49 Para além da dicotomia reducionista, a trajetória de Joaquim 

Pinto de Oliveira demonstrou que a escravidão vicejava sob códigos complexos, tracejada por 

negociações, conflitos, acomodações, concessões, barganhas e conquistas que nada devem a 

 
48 Emma Young escreveu o capítulo 3 (Tebas e o Chafariz da Misericórdia: água e vida urbana na São Paulo 

do século XIX), no qual discute o abastecimento da água paulistana no século XIX e faz referências à Tebas. No 

capítulo 4 (Tebas e o Legado africano na produção da riqueza e na urbanização paulistana), Ramatis Jacino 

destaca a contribuição dos africanos em diferentes aspectos da sociedade paulista ao longo do século XIX e XX, 

sinalizando a atuação de Tebas no século XVIII.  
49 FERREIRA, Abilio (org.). Op. cit., p. 7.  
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“dominação absoluta dos escravizados”. Em que pese “observar que a temática do 

antiimperialismo se exauriu”, observa Mbembe, “isso não significa, no entanto, que o pathos 

da vitimização foi transcendido”.50 

De todo modo, cabe ressaltar, o referido livro (distribuído gratuitamente) é um esforço 

salutar para perfurar as grossas camadas do esquecimento e resgatar do anonimato a história 

de Joaquim Pinto de Oliveira. Tal esforço já havia sido feito no trabalho pioneiro realizado 

pelo jornalista Wagner Ribeiro, que publicou uma matéria de seis páginas na extinta Revista 

Leituras da História, intitulada “Tebas: o escravo engenheiro da São Paulo do séc. 18”. Na 

matéria, Ribeiro descreve aspectos da trajetória do personagem e publica documentos 

inéditos, como a certidão de óbito e a certidão de casamento de Tebas. Veiculado por uma 

revista de grande circulação, o artigo contribuiu peremptoriamente para o resgate da memória 

de Tebas.51 

Na escalada de aparições, Tebas também figurou no doodle, alteração temporária que 

o Google realiza em seu tradicional logotipo. A mudança celebra eventos ou figuras histórias 

“notáveis” em diferentes lugares do mundo. De acordo com a empresa, “o processo de seleção 

dos doodles procura celebrar eventos e aniversários interessantes que refletem a personalidade 

do Google e seu amor pela inovação”.52 No caso de Tebas, a homenagem ocorreu no dia 30 

junho de 2020, porque “os historiadores acreditam que durante este mês de 1778, Tebas se 

libertou das algemas da escravidão”. Para finalizar, a multinacional agradece: “obrigado, 

Tebas, por superar todos os obstáculos para estabelecer o plano para um futuro melhor!”.53 

Ora, nenhum pesquisador apontou – até onde sabemos – a alforria de Tebas no referido mês, 

mas a empresa decidiu capitalizar e registrar sua investida contra o racismo, ainda que apenas 

2% das pessoas que trabalhem em seus escritórios sejam negras.54 Em tempos em que a maior 

parte da população encampa o antirracismo, pelo menos verbalmente, é um trunfo exibir 

personagens negros na vitrine midiática.  

 

 
50 MBEMBE, Achille. Op. Cit., p. 193. 
51 RIBEIRO, Wagner. Tebas: o escravo arquiteto do século 18. Revista Leituras da História. Edição 50. São 

Paulo: Escala, 2012. 
52 Google. Disponível em: https://www.google.com/doodles/about?hl=pt-BR. Acesso em: 9 nov. 2020. 
53 Celebração da vida de Tebas (Joaquim Pinto de Oliveira). Google, 30 de junho de 2020. Disponível em: 

https://www.google.com/doodles/celebrating-tebas-joaquim-pinto-de-oliveira. Acesso em: 9 nov. 2020. 
54 BOCK, Laszlo. Getting to work on diversity at Google. Google, 28 maio 2014. Disponível em: 

https://blog.google/topics/diversity/getting-to-work-on-diversity-at-google/. Acesso em: 9 nov. 2020. 
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Imagem 2: Homenagem feita pelo Google a Tebas. 

 

Os tributos se estenderam à prefeitura de São Paulo, que decidiu patrocinar a 

construção de uma estátua de Joaquim Pinto de Oliveira na região central da cidade, entre 

duas igrejas onde Tebas trabalhou: a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a Catedral da Sé. 

Entregue em 20 de novembro de 2020, no elã fermentado pelo Dia da Consciência Negra, o 

monumento foi inaugurado em 5 de dezembro do mesmo ano durante a 6a edição da Jornada 

do Patrimônio – evento que resgata memórias da capital paulista e que já havia homenageado 

Tebas em 2019.  

De acordo com uma plataforma digital que divulgou a notícia sobre a escultura: “A 

origem do arquiteto não é precisada pela falta de documentos, mas a técnica que Tebas 

empregava de talhar e aparelhar em pedra vinha do país do continente africano”. O país 

referido é o Congo, de onde o próprio escultor da imagem, o artista plástico, Lumumba 

Afroindígena, é originário: “Tebas e Lumumba têm outra coisa em comum: o Congo”.55 Em 

que pese a tentativa do site em valorizar as ligações entre o artista e seu objeto de construção, 

no caso a estátua, não há indicações de que a técnica de cantaria seria originária do Congo – 

algo que, tacitamente, acarretaria valoração simbólica de Tebas que reproduziu no Brasil 

técnicas oriundas do continente africano. Nas palavras de Achille Mbembe:  

 

temos visto surgir tendências intelectuais cujo objetivo tem sido conferir autoridade 

simbólica a certos elementos integrados ao imaginário coletivo africano [...]. Muito 

poucas são notáveis por sua riqueza e criatividade, e em menor número ainda, são 

aquelas tendências dotadas de uma força excepcional.56  

 

 
55 DIAS, Guilherme Soares. Exclusivo: Tebas, arquiteto negro do século 18, vai ganhar escultura na Sé, em SP. 

Guia Negro, 21 out. 2020. Movimentos. Disponível em: https://guianegro.com.br/exclusivo-tebas-arquiteto-

negro-do-seculo-18-vai-ganhar-escultura-no-centro-de-sp/. Acesso em: 9 nov. 2020. 
56 MBEMBE, Achile. Op. cit., p. 173. 
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A memória e os discursos atuais sobre Tebas parecem dialogar com essa tendência. 

No afã de resgatar vestígios do personagem que o conectem com uma “identidade cultural 

africana”, atropela-se a história: 

 

As autenticidades territorial e racial confundem-se, e a África se torna a terra da 

gente negra. [...] Assim, os corpos espacial, racial e cívico são um só, cada um deles 

sendo testemunha de uma origem comunal autóctone, a partir da qual todo aquele 

que nasceu nesta terra ou partilha da mesma cor e dos mesmos ancestrais é um irmão 

ou uma irmã. [...] Um dos resultados do comércio de escravos no Atlântico foi que 

hoje os negros vivem em locais os mais distantes. Como se pode inscrevê-los em 

uma nação definida racial e geograficamente, quando a geografia e a história os 

arrancaram do local de onde seus ancestrais vieram? 
57

 

 

A decisão de encravar a estátua de um negro no coração da cidade é acúmulo de 

capital político para prefeitura, que farejou lograr apoio da comunidade negra vilipendiada por 

décadas pelos mesmos “gestores” que governam o Estado de São Paulo há anos. A escultura 

de Tebas transcende o estatuto artístico, supera a função estética para desenhar-se na cidade 

como símbolo político a refletir o espírito do tempo. Estátuas são cicatrizes da história, 

marcas inscritas pelo passado no corpo paisagístico da sociedade. Nas ruas, nas praças, nos 

parques ou nos museus, as estátuas alertam-nos sobre o passado – ou melhor, sobre 

incontáveis camadas de passados. E Tebas está envolto nessas camadas, coberto pelo manto 

do zeitgeist que pode empurrá-lo a cruzar a tênue fronteira da mitificação. Na crítica ao 

historicismo alemão, Walter Benjamin sinalizou que “nunca houve um monumento da cultura 

que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de 

barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura”. Benjamim ainda alertou 

sobre a urgência de “escovar a história a contrapelo”, chamando a atenção para a “eliminação 

do elemento épico”58 que contaminava a história. Tomaremos essa ideia emprestada para 

raspar a camada espessa de verniz épico adicionada à história de Tebas.  

A lenda se refere a algo que não existe – factoide urdido e desnudado à luz do sol. O 

mito, porém, é elemento que almeja eternidade, componente inscrito na perenidade do tempo. 

O que Joseph Campbell chama de arquétipo, ou seja, a eternização do mito/herói ao mesmo 

tempo é eternização e ubiquidade do mito que se alastra para todo tempo e para todo lugar: “O 

herói, por conseguinte, é o homem ou a mulher que conseguiu vencer suas limitações 

históricas pessoais [...]. O herói morreu como homem moderno; mas, como homem eterno – 

 
57 Idem, p. 185. 
58 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas - Magia e técnica, arte e política. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. 7. 

ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 225. 
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aperfeiçoado, não específico e universal –, renasceu”.59 Na lápide que acompanha a estátua de 

Tebas, jaz o prognóstico de Campbell: “Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas (1721-1811). 

Homem negro, conquistou a alforria aos 57 anos de idade e renovou a arquitetura paulistana 

do século XVIII. Seu principal feito foi livrar-se das correntes e alçar voo para eternidade”.60 

Da lenda das primeiras décadas do século XX ao risco da mitificação do período atual, 

um fio condutor conecta os dois tempos: a raça. O personagem é usado como mote nos dois 

momentos históricos e não pela sua agência (contraditória, complexa, difusa...), mas pelo 

potencial político que a cor de sua pele emana. Se antes era negado por causa da raça, hoje é 

valorizado pela raça: a cor da pele soterrou o humano. Mia Couto, parafraseando Simone de 

Beauvoir, escreveu que “ninguém nasce desta ou daquela raça. Só depois nos tornamos 

pretos, brancos ou de outra qualquer raça”.61 Em outra síntese, o poeta completou: “Ninguém 

é uma raça. As raças são fardas que vestimos [...] Mas eu aprendi, tarde demais, que essa 

farda se cola, às vezes, à alma dos homens”.62 Tebas nasceu Joaquim, mas a ideologia lhe 

impingiu uma farda incrustrada na geografia do corpo que lhe tornou negro antes de qualquer 

outro predicado.  

 

 
59 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 

1997. p. 19.  
60 Localizada na Praça Clóvis Beviláqua, no centro de São Paulo, a escultura foi desenvolvida pelo artista 

plástico Lumumba Afroindígena e pela arquiteta Francine Moura. 
61 COUTO, Mia. Vinte e Zinco. Lisboa: Caminho, 2014. p. 19. 
62 COUTO, Mia. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 13. 
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CAPÍTULO 1: TEBAS E O LABIRINTO NA BEIRA DO MAR 

 

O personagem que guia este estudo, Joaquim Pinto de Oliveira, filho da escravizada 

Clara Maria Pinta, nasceu na primeira década do século XVIII, na alagadiça Vila de Santos. 

Imaginar, reconstruir e problematizar o cenário por onde o escravizado transitou, bem como 

descrever as características desse rincão litorâneo encravado nas franjas da América 

Portuguesa, é o rio por onde nossa canoa viajará neste primeiro capítulo. Que o leitor perdoe a 

metáfora, mas conforme ensinou Carl Sagan: “a imaginação nos levará com frequência a 

mundos que nunca existiram. Mas sem ela não iríamos a lugar algum.”.63 

 

 

1.1 Entre vales longos e ambiguidades 

 

As lendas são fortuitas e lançam luz e sombra sobre o passado, de tal sorte que 

desempanar essas memórias (como construção, como projeção, como política) é também um 

ato político, daquela política dos que querem interferir na comunidade.  

Desde sua alcunha improvável, Tebas – como era conhecido – se intrometeu na 

história como um usurpador. Do seu lugar de nascimento, na baixada santista, só os vestígios 

de uma geografia que tinha no nome a arquitetura da paisagem histórica que não pode e não 

adianta querer remover: Valongo.  

Valongo é um termo ambíguo. Sempre ressoa como lugar de escravos, mercado de 

escravos. Certamente devido ao mais famoso mercado de seres humanos do Brasil escravista 

– o Cais do Valongo –, porto comercial de corpos e vidas no Rio de Janeiro, lugar onde 

desembarcara mais de um milhão de cativos entre os anos de 1758 e 1831.64 

Mas refere-se ao termo latino vallis longus, cuja descrição remete ao universo colonial 

e às condições específicas para o surgimento das vilas e cidades, como resultado da ocupação 

a partir do litoral, com calhas de cursos d’água, fonte de água potável, condições favoráveis 

aos assentamentos coloniais.  

 
63 SAGAN, Carl. Cosmos. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 25. 
64 Para um estudo detalhado do mercado de escravos do Valongo, cf. especialmente o segundo capítulo de 

HONORATO, Cláudio de Paula. Valongo: o mercado de escravos no Rio de Janeiro, 1758-1831. Dissertação de 

Mestrado. Niterói: UFF, 2008. 
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Aparentemente, o termo Valongo só prevaleceu por aqui, como nomeação do mundo 

com base na percepção colonial nessa América de ambiguidades.65 

O Valongo de Santos deve ter sido nomeado às margens do Ribeirão do Desterro, 

muito depois chamado de Ribeirão São Bento, devido à construção das três ordens religiosas: 

carmelitas descalças, beneditinos e franciscanos, já avançado o século XVIII. 

Por volta de 1640, o vale começou a ser expandido de um assentamento agrícola até a 

fundação do convento de Santo Antonio do Valongo. Isso nos garante que, na primeira 

metade do século XVI, o vale longo ia dos trapiches até o núcleo colonial do que viria a ser 

Santos.  

Esses trapiches que facilitavam o embarque e desembarque de mercadorias, passou a 

ser conhecido como Porto do Bispo,66 fruto da visita do bispo designado para São Paulo em 

meados do século XVIII. 

Ao tempo de seu nascimento, provavelmente em 1733, Tebas circulava pelo Valongo 

durante esse período do batismo do Porto do Bispo. Podemos imaginar sua iniciação como 

escravo do português Bento de Oliveira Lima, conhecido mestre de obras da região. Não há 

registros sobre os anos em que Tebas viveu em Santos. Por ora, nos cabe reconstruir o cenário 

onde ele nasceu, os anos que passou na vila santista e imaginar suas experiências e andanças 

numa vila que se caracterizava por uma policultura de subsistência e pela existência de 

pequenos rebanhos de animais, onde era cultivado trigo, milho, mandioca, algodão, marmelo 

e uma modesta criação de gados para consumo próprio.  

Não temos informações precisas sobre o ano de nascimento de Tebas, não localizamos 

sua Certidão de Nascimento (foi perdida no tempo, no espaço e na história como tantas 

outras) e as datas de alguns documentos consultados que citam sua idade (Maços de 

População, Certidão de Óbito e Dispensa Matrimonial, por exemplo) divergem 

razoavelmente. A idade que consta na Certidão de Óbito67, inclusive, embora inexata, serviu 

de marco para os poucos trabalhos feitos sobre o personagem nos últimos anos. Sem ter 

acesso à Certidão de Nascimento ou buscando ater-se à idade sinalizada em outras fontes, os 

pesquisadores sustentaram o ano de 1721 para justificar os longevos 90 anos de vida de nosso 

 
65 GONZALEZ, Erika M. Robrahn; BLASIS, Paulo Antonio Dantas de (coord.). Paisagens culturais na Baía de 

Santos. Santos: Codesp, s/d., p. 37. 
66 Ibidem. 
67 Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo (ACMSP). Óbito de livres (1810-1820), livro 7, p. 9. Todas as 

transcrições feitas neste trabalho seguiram a grafia original dos documentos, exceto quando se tratou de 

transcrição feita por outros pesquisadores. 
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biografado.68 Era prática corrente no Brasil colonial que, antes de registrar o óbito, o vigário 

responsável por lavrar o atestado consultasse pessoas próximas que estimavam a longevidade 

dos defuntos, respondendo idades aproximadas, frequentemente superestimadas. Talvez seja 

esse o caso de Tebas, cujos 90 anos extrapola o que outros documentos nos revelam. Esses 

documentos serão escrutinados ao longo da dissertação e não os revelaremos, por enquanto, 

para que sejam apreciados com mais vagar nos contextos que lhes cabem.  

O historiador e compositor Nei Lopes, que organizou uma robusta enciclopédia sobre 

a diáspora africana, dedicou um verbete a Tebas. Segundo Nei, Tebas teria nascido em 

Santos, em meados de 1733, e morrido em data incógnita em São Paulo.69 No entanto, o 

historiador não aponta a fonte da informação sobre o ano de nascimento, nem mesmo sinaliza 

que a data é controversa e obscura. Apesar disso, concordamos com ele. Ao cruzarmos as 

informações da Dispensa Matrimonial, do inventário de Bento de Oliveira Lima e de outros 

documentos, o ano de 1733 é o mais plausível para o nascimento de Tebas, por isso, o 

tomaremos como baliza neste trabalho. 

A atividade portuária, que incluía o transporte de alimentos e outras mercadorias, 

carecia de intensa movimentação de braços, daí que o comércio de escravos se intensificou 

nos anos em que Tebas tocava ombro a ombro o ofício de pedreiro com seu senhor. 

Os dados são imprecisos, mas podemos inferir para além da cartografia simbólica, 

movimentos em tensão, complexidades, temporalidades. Por sua condição especial, entreposto 

para o comércio com o Rio da Prata e demais regiões do Brasil meridional, sobretudo, bem 

como pela posição militar privilegiada na defesa do ataque de piratas, o porto de Santos se 

encontrava entre os dois impérios, a saber: o português e o espanhol. Isso dificultava as lides 

alfandegárias, de tal sorte que, em 1722, o governador, Rodrigo Cesar de Menezes, passou a 

exigir a cobrança de direitos de entrada sobre os negros vindos da Costa da Mina, Angola e 

Cacheu. Nesse tempo, Tebas ainda não tinha nascido, mas sua mãe Clara Pinta, 

provavelmente já percorria os alagadiços da vila santista.  

A história de Santos era marcada pela ambiguidade: uma vila pertencente a dois 

impérios; uma vila que se deslocava entre sua potencialidade e sua medida sobreposta, quase 

oculta pela influência do Rio de Janeiro; uma cidade que tinha um perfil incomum de suas 

funções operativas, pois desde os primeiros anos do século XVII conjugava comércio lícito e 

 
68 RIBEIRO, Wagner. Op. cit. Publicação pioneira, o artigo apresenta uma biografia geral sobre a vida de Tebas 

e foi um dos responsáveis por resgatar o nome do personagem do esquecimento. Esta dissertação, por exemplo, é 

tributária dessa publicação. Wagner Ribeiro encontrou documentos inéditos sobre Tebas, como a Dispensa 

Matrimonial e o Atestado de Óbito, que norteou a referência aos 90 anos de Tebas.  
69 LOPES, Nei. Enciclopédia da Diáspora Africana. São Paulo: Selo Negro, 2014, p. 250. 
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de contrabando com o Rio da Prata, especialmente com o vice-reinado do Peru, que a Coroa 

Portuguesa não se esforçou em reprimir. Esse ponto, inclusive, foi destacado nos estudos de 

Alice Canabrava. E mesmo depois da separação que inviabilizou a influência do Rio de 

Janeiro, Santos conservou seu status de capitania – a comprovar que mesmo ciente dos 

contrabandos, a Coroa Portuguesa não se furtou em valorizar essa importante área portuária 

de conexão na costa Sul do Brasil com o interior do Rio da Prata.70 

Pois bem, Santos era muito mais que um porto do açúcar ou do sal, conforme 

destacaram alguns historiadores: 

 

Como mostrou Alice Canabrava, este foi o porto que mais facilmente deu acesso à 

prata peruana, metal cobiçado e essencial nas negociações do comércio atlântico da 

época moderna. Para além do metal, o porto de Santos foi um intermediário no 

comércio de escravos para o Rio da Prata, além de distribuidor de mercadorias que 

alimentava o tráfico, mas também toda uma população de tropas militares e 

moradores do Brasil meridional.71 

 

Tebas tornou-se “tebas” nessa cidade complexa, e sua alcunha de homem ardiloso de 

muitos talentos, empregada já no planalto paulista na segunda metade do século XVIII, fez 

com que a evocação de sua imagem ultrapassasse sua história.  

Podemos inferir a dinâmica urbana de uma cidade litorânea que, segundo dados, tinha 

78 indivíduos praticando agricultura e pecuária; 39 praticando artesanato e 36, comércio. Em 

1802, 50 praticavam agricultura e pecuária; nas lidas alfandegárias e estatais, 47; artesanato, 

34; comércio, 27.72 Portanto, os ofícios mecânicos tinham uma importância crucial e foi 

exatamente aqui que Tebas floresceu nas suas habilidades construtoras, tempos depois 

dilatadas pelo planalto da capitania paulista. 

A expansão demográfica que se acentuou na segunda metade do século XVIII atingiu 

em 1775 uma população total de 3.268 habitantes, contando livres e escravos. Para termos 

uma ideia das proporções, dado a escassez de informações, em 1802 havia 46 portugueses 

morando na vila.73 

 
70 CANABRAVA, A. P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). In: História da Civilização 

Americana, n. 2. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Universidade de São Paulo, Boletim 

XXXV. 
71 MOURA, Denise A. Soares de. Porto da Vila de Santos. Atlas digital da América Lusa. Disponível em: 

http://lhs.unb.br/atlas/Porto_da_Vila_de_Santos. Acesso em: 20 dez. 2019. 
72 Ibidem. 
73 SOUSA, Alberto. Os Andradas: obra comemorativa do 1º centenário da Independência do Brasil, mandada 

executar pela Câmara Municipal da cidade de Santos, ornada de numerosas ilustrações. São Paulo: Piratininga, 

1922, v. 3, p. 159. 

http://lhs.unb.br/wikiatlas/index.php?title=Alice_Canabrava&action=edit&redlink=1
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Imagem 3: A Praça de Santos em meados do século XVIII. A imagem, de autor anônimo, representa as igrejas, o 

cais da Alfândega, o Mosteiro São Bento e o Valongo (na extrema direita da planta). Acervo da Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro (RJ). 

 

O cenário das pesquisas sobre nosso personagem no tempo de seu nascimento é 

bastante escasso, mas podemos utilizar os dados do século XIX com alguma esperança de que 

resquícios de um outro tempo ainda permaneçam vibrando muito depois. Assim como 

Thompson se propôs a “resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tecelão do 

‘obsoleto’ tear manual”, e ainda que nossas fontes sejam exíguas, nosso objetivo é retirar 

Tebas “dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade” e descrever sua 

“própria experiência”, assim como suas reações a essa experiência.74 

A ambiguidade que o marca não escapa sequer de sua alcunha, se conferida pelos 

tantos viajantes que aportavam em Santos vindos de diversas terras, se pelos arpoadores de 

baleias que traziam consigo o óleo que servia a tudo, inclusive como parte da argamassa das 

construções a que Tebas se especializou, ou se vinha também do tráfico de viventes que 

traziam as várias línguas nativas. 

 
74 THOMPSON, E. P. A formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, v. 1. p. 13. 
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Muitos viajantes descreviam as cidades coloniais como lugares mal localizados, 

pobres e bastião de atividades econômicas módicas. Relatavam a precariedade de vida que 

parcela significativa dos habitantes levavam, envoltos num ambiente repleto de sujeira e 

doenças. Emanuel Araújo coletou alguns desses relatos, cotejou com documentos oficiais e 

sintetizou da seguinte forma: 

 

Assim emergem para nós, de documentos e escritores, as cidades coloniais. Muitas 

vezes mal localizadas e raramente habitadas, quase sempre de ruas estreitas e 

imundas, abrigavam uma população em sua maioria de gente que ocupava 

construções acanhadas e miseráveis. As residências nobres e os prédios oficiais 

davam a dimensão do contraste, por opulentas e sólidos, com as casas dos moradores 

pobres, a maioria das quais não conseguiu sobreviver ao tempo.75  

 

Na primeira metade do século XVIII, Santos não escapava a essas características. Sem 

os holofotes das demais localidades do Nordeste, por exemplo, onde a atividade açucareira era 

altamente rentável, a vila santista era bastante modesta e marcada por uma economia voltada 

para si, desatrelada dos laços mercantis, fortemente conjugada a um comércio interprovincial. 

A vida, para muitos de seus habitantes, transcorria de forma singela e diáfana. Com suas ruas 

estreitas, muitas delas tortuosas, poucos e acanhados sobrados, casas baixas e de largos beirais 

a perfilarem distantes umas das outras, a vila santista guardava semelhança com suas 

congêneres em outras regiões da colônia.  

Ainda no século XVI, Tomé de Souza descreve parte das moradias, que, devido ao 

ritmo lento com que as mudanças ocorriam no período colonial, certamente guardavam 

semelhanças com as casas do século XVIII, talvez até mesmo àquela habitada por Tebas. Diz 

ele: 

 

Estas duas vilas, de São Vicente e Santos, não estão cercadas e as casas de maneira 

espalhadas que se não podem cercar senão com muito trabalho e perda dos 

moradores, porque tem casa de pedra e cal e grandes quintais e tudo feito em 

desordem por onde lhe não vejo outra melhor telha que em cada uma delas que fazer 

se no melhor sítio que poder e mais convinhável para sua defensão [...].76 

 

Foi justamente a técnica de construir edifícios empregando pedras, especificamente as 

de cantaria, que deu a Tebas a fama de “faz tudo”. Não é inverossímil inferir que tais 
 

75 ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. José 

Olympio: Rio de Janeiro, 1993. p. 82. 
76 Carta de Tomé de Souza de 1º de junho de 1553 a D. João III apud ANDRADE, Wilma T. F. A Vila e a Fé: 

Santos e a ordem de São Bento do século XVI ao XVIII. São Paulo: FFCH-USP. Dissertação de Mestrado, 1980, 

p. 168. 
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habilidades foram bastante empregadas por ele durante os anos que viveu em Santos, já que 

era comum a utilização de tal material na vila setecentista. A casa de Ana Maria de Jesus, 

referida numa petição feita ao juiz de fora e de órfãos, em 1806, destaca que “entre os demais 

bens que possui, existem duas moradas de casas térreas [...], com seus pilares e paredes de 

pedra e cal, cobertas de telha”. Não só a casa de Ana Maria, mas de outros moradores de 

Santos possuíam tais características.77 

Santos, porto anexo a São Vicente, foi elevado à dignidade de vila em 1545. Um 

século e meio mais tarde, ou seja, em 26 de janeiro de 1700, passou à categoria de Município 

e devido a sua importância militar, já que estava situada em posição estratégica para defesa de 

ataque de piratas, passou a ser chamado de Vila e Praça de Santos. O comandante de Santos 

recebia ordens diretas do governador do Rio de Janeiro.  

A Vila e Praça de Santos era formada por dois núcleos principais, conhecidos como 

Valongo e Quartéis, cada qual exerciam funções diferentes no funcionamento do aglomerado 

litorâneo. Fundada junto ao Outeiro de Santa Catarina, próximo ao lagamar de Enguaguaçu, 

cresceu junto ao mar, em direção ao Valongo. Nos primeiros anos de fundação, existiram ali a 

capela de Santa Catarina, a Câmara Municipal e o hospital da Irmandade de Santa Casa de 

Misericórdia. Os moradores do vilarejo abasteciam-se de água na fonte do Itororó, no sopé do 

Monte Serrat. Caminhando pelos morros, havia uma trilha que terminava em São Vicente, do 

outro lado da ilha. Mormente, os deslocamentos se davam pelos rios ou mar, isso porque a 

Vila de Santos estava situada nas cercanias de um lagamar que separava a ilha de São Vicente 

da área do continente, vizinha à Serra do Mar. Ao redor do lagamar do Enguaguaçu, inclusive, 

foram instalados os primeiros engenhos da região santista. 

Ao longo do período colonial, o termo valongo era empregado, basicamente, para 

descrever mais os espaços nas vilas e cidades do que as cidades em si, como era corrente em 

Portugal. Existiram diversos valongos em Portugal. Nos domínios de além-mar, 

especificamente na América Portuguesa, foram dois os que existiram: o Valongo do Rio de 

Janeiro (talvez o mais conhecido) e o de Santos. Durante séculos, como é sabido, a 

colonização portuguesa privilegiou o litoral, principalmente em virtude de fatores como: as 

características da economia, que privilegiava, sobretudo, o comércio de cana-de-açúcar; a 

escassez de pessoas para povoar as regiões interioranas; as dificuldades de transporte e 

comunicação entre outros elementos. Por isso, os valongos da colônia estavam associados ao 

litoral, ao passo que seus análogos portugueses destoavam desse caráter.  

 
77 SOBRINHO, Costa e Silva. Santos noutros tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1953, p. 289. 
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O valongo santista era caracterizado por concentrar a maioria das atividades 

comerciais da região. Em suas poucas casas, moravam portugueses recém-chegados ao Brasil 

que se somavam aos que já estavam assentados por essas bandas. Descritos como 

“perseverantes, mas refratários, no seu dúplice orgulho de conquistador e argentário à 

intromissão dos filhos da terra nos negócios principais”, o comportamento dos reinóis gerava 

uma série de conflitos, contendas mesquinhas com os moradores do Quartéis.78  

No Valongo foi construído um porto de destaque, chamado Porto das Canoas. Até 

então, a costa santista abrigava uma série de trapiches empregados no embarque e 

desembarque esporádico de mercadorias e pessoas que pelo litoral trafegavam. Havia um 

ancoradouro de navios e canoas, de onde as embarcações partiam para o oceano ou 

alcançavam Cubatão e outros vilarejos mais afastados, como Itanhaém, Cananéia e Iguape. O 

ancoradouro, inclusive, era o lugar mais próximo à Cubatão, onde começava o chamado 

Caminho do Mar que desembocaria no planalto paulista. Quando o viajante Hercules Florence 

esteve em Santos, em meados de 1825, mencionou Cubatão: “presenciando a atividade que 

reinava em Cubatão, conheci quanto é ponto frequentado, bem que não seja mais que um 

núcleo de 20 ou 30 casas mal construídas. É o entreposto entre São Paulo e Santos”.79  

Com chuvas abundantes que assolavam o litoral, as trilhas abertas por indígenas e 

depois aproveitadas pelos colonos, ficavam submersas e os largos trechos da planície viravam 

grandes manguezais. Falando sobre o clima em Santos, Florence prossegue: “fomos nos 

acomodar numa casa próxima à povoação onde choveu constantemente, o que não é de 

estranhar por ser a localidade de clima úmido e chuvoso quase todo o ano. Raramente tem-se 

um dia de sol”.80  

Nesse cenário, o deslocamento se dava basicamente por canoas, embarcações 

pequenas e ágeis, adequadas para o transporte de mercadorias, pessoas ou qualquer outro item 

de fácil manuseio: “Navegávamos por entre ilhas de mangues, cujos grupos dividem o rio em 

vários canais, alguns tão estreitos, que as árvores entrelaçam os ramos e formam dosséis de 

verdura ao viajante”.81 

Não havia cais na vila e os trapiches de madeira não impediam que as águas do Porto 

das Canoas alagassem algumas construções, como o convento de São Francisco, causando 

 
78 ANDRADE, Wilma T. F. O discurso do progresso: a evolução urbana de Santos 1870-1930. São Paulo: 

FFLCH-USP. Tese de Doutorado, 1989, p. 40. 
79 FLORENCE, Hercules. Viajem fluvial do Tietê ao Amazonas: 1825 a 1829. Tradução do Visconde de Taunay. 

São Paulo: Cultrix: Edusp, 1977, p. 4. 
80 Idem, p. 2. 
81 Idem, Ibidem. 



43 

 

transtornos consideráveis para os afetados.82 Durante a época das cheias, invariavelmente, a 

maré ocupava parte das praias lodosas. Compreendendo seu funcionamento, aos poucos, os 

moradores foram aterrando frações dessas praias e ganhando mais espaço e segurança para 

suas construções e o cultivo de gêneros agrícolas. Uma das principais ruas, chamada Rua da 

Praia, começava no Valongo e ia até a Rua da Alfândega. Após estadia de 20 dias em Santos, 

Hercules Florence destaca parte da geografia do lugar: “Em Santos há uma única rua ao longo 

do rio e travessas que da praia vão ter ao alto de colinas a cavaleiro da cidade”.83 

O movimento do porto era tímido, mas muita gente importante se serviu dele para 

descarregar e carregar produtos, entre eles o bispo local, Dom Mateus de Abreu Pereira que, 

tempos depois, conforme citamos, acabou por nomear o ancoradouro, que passou a chamar 

Porto do Bispo.  

 

 

Imagem 4: Benedito Calixto. Vista do Porto do Bispo, 1886. Aquarela, 50 × 75 cm. A tela faz parte do acervo da 

Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos (SP). 

 

O núcleo dos Quartéis era onde predominavam as funções militares e administrativas 

da vila. Era habitado por uma população com poucos recursos financeiros, majoritariamente 

de origem brasílica, africana e cabocla, que se dedicavam à pesca, à extração de lenha nos 

 
82 ARAÚJO FILHO, José Ribeiro de. Santos, o porto do café. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1969, p. 46-49. 
83 FLORENCE, Hercules. Op. cit., p. 2. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos233.htm
http://www.pinacoteca.unisanta.br/
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abundantes manguezais e ao cultivo de certos gêneros agrícolas para consumo próprio, como 

milho, feijão e mandioca. 

Foi nos Quartéis que um dos dois pelourinhos que existiram em Santos foi instalado. 

Construído a pedido de Brás Cubas, considerado o fundador da cidade, foi erguido entre a 

praia e o terreno onde já no século XVII fora construída a Casa do Trem, um depósito de 

pólvora e armas. Na mesma petição feita ao juiz de fora por Dona Ana Maria de Jesus, consta 

que a suplicante morava nas cercanias do pelourinho:  

 

Diz d. Ana Maria de Jesus, viúva que ficou do falecido capitão Francisco Cardoso 

de Menezes e Sousa, que dela suplicante, entre os bens que possuem existem duas 

moradas de casas térreas sitas nos Quartéis, no lugar do Pelourinho Velho desta vila, 

na rua do Mar, com fundos para o mar.84 

 

Esse trecho da petição corrobora as colocações feitas por Frei Gaspar da Madre de 

Deus, quando escreveu suas Memórias, 

 

No tempo da deserção [dos moradores do Quartéis para o Valongo], caiu o 

Pelourinho antigo, que Brás Cubas havia mandado levantar entre a praia e o solo 

onde hoje existe a Casa do Trem. Erigindo-se depois outro mais moderno, junto à 

cadeia e Convento do Carmo, em 1697, nele, com pouca advertência, gravaram a 

inscrição: D. Pedro 1697, sem explicarem que a conta denota a época da segunda 

ereção; e por isso cuidaram alguns que a Vila foi criada no tempo do Sr. Rei D. 

Pedro, e o seu Pelourinho levantado a primeira vez no ano de 1697, no que 

certamente se enganaram, assim como também se enganaram os historiadores, em 

atribuírem a Martin Afonso de Sousa a fundação da Vila do Porto de Santos; este é o 

nome próprio e verdadeiro com que ela foi criada.85 

 

Do primeiro pelourinho, restou a imagem retratada pela pena de Benedito Calixto e 

que atualmente figura numa das salas do Museu Paulista. O segundo pelourinho, que ficava 

no Pátio do Carmo, é referenciado em documentos citados por Costa e Silva Sobrinho: 

“Francisco das Chagas, morador na Rua da Cadeia, fazendo seu testamento em 28 de 

fevereiro de 1831, assim disse: – ‘Declaro que os bens que possuo são os seguintes: uma parte 

de uma casa de sobrado na rua da Cadeia, defronte do Pelourinho’”.86 

Tebas cruzou muitas vezes com esse pelourinho. Assistia, provavelmente, aos 

suplícios impingidos aos considerados criminosos, aos contraventores e a seus próprios 

 
84 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit., p. 289. 
85 DEUS, Frei Gaspar da Madre de. Memórias para a história da Capitania de S. Vicente hoje chamada de S. 

Paulo. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, s/d., p. 118. 
86 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit., p. 290. 
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companheiros de cativeiro. A coluna de pedra, erguida em lugar público e movimentado, 

representava o símbolo da autonomia municipal e era pedagógica aos que transgrediam os 

códigos jurídicos definidos na época. Não foi apenas no Brasil que tais equipamentos foram 

instalados. Montesquieu, tratando “da justa proporção entre as penas e os crimes”, para o caso 

inglês, narra a seguinte história: 

 

É essencial que as penas se harmonizem, porque é essencial que se evite mais um 

grande crime do que um crime menor [...] Isso lembra um dito de Carlos II, rei da 

Inglaterra. Ele viu, enquanto passava, um homem no pelourinho; perguntou por que 

ele estava lá. “Senhor”, disseram-lhe, “é porque escreveu libelos contra seus 

ministros”. “Grande bobo!”, disse o rei, “por que não os escreveu contra mim? Não 

lhe teriam feito nada”.87  

 

Os pelourinhos já não figuram mais na paisagem santista, foram derrubados após a 

Declaração de Independência, mas no período de seu funcionamento constituíram um símbolo 

fundamental da autonomia da capitania e uma mancha definitiva na história do país devido ao 

sangue derramado dos tantos homens e mulheres que foram seviciados em sua estrutura. 

 

1.2 Chuva, umidade e percalços econômicos 

 

Diferente do que ocorreu na zona da mata nordestina, onde as condições naturais e a 

própria localização geográfica contribuíram para o estabelecimento de uma vultosa empresa 

açucareira, o litoral santista reunia condições tímidas para a mesma finalidade, sobretudo no 

que tange a localização. Mesmo outros produtos agrícolas, como milho, feijão e mandioca, 

apresentavam dificuldades de permanência e foram cultivados devido a técnicas específicas 

adotadas pelos moradores que precisaram adaptá-las às condições locais. Embora as planícies 

constituíssem a forma de relevo predominantes na Baixada Santista, o solo e o clima, úmido e 

chuvoso, dificultava ainda mais a empreitada agrícola.  

A cana-de-açúcar vingou no litoral vicentino por décadas, mas não despontou como 

suas congêneres nordestinas no circuito de exportação montado pela Coroa Portuguesa. Nesse 

sentido, as populações locais recorreram à agricultura de subsistência e a caça de índios para 

garantir meios de sobrevivência. Havia um pequeno fluxo comercial entre Santos e as demais 

regiões coloniais, que se estendia além das fronteiras e chegava ao Rio da Prata, conforme 

aponta Alice Piffer Canabrava: 

 
87 MONTESQUIEU, Charles. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 100-101. 
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Os navios enviados pelo bispo de Tucumán, em 1586-1587, haviam preferido 

adquirir em São Vicente as provisões para o resto da viagem – cem quintais de 

arroz, farinha de mandioca e conservas diversas. No século XVII a economia 

paulista tinha sua base principal na agricultura e na pecuária; desenvolveu-se a 

produção do trigo, do feijão, do milho, da marmelada, de couros e carnes salgadas, 

de que se faziam remessas para o Norte, para o Rio de Janeiro e Baía sobretudo; 

Santos vivia graças aos produtos alimentícios que importava de São Paulo. 

Provavelmente incrementou-se o costume de fazerem os navios aprovisionamentos 

de gêneros alimentícios em S. Vicente. [...] Entre os produtos alimentícios 

exportados para o Rio da Prata figurava o arroz, o marmelo, o gengibre em conserva, 

a marmelada [e o] açúcar.88 

 

Se os bandeirantes paulistas, entre demais feitos, foram responsáveis por transformar 

grupos indígenas em escravos, comercializando-os em troca de benesses, os colonos 

litorâneos transformaram-se em pequenos comerciantes e, muitos deles, acabaram por 

participar do processo de povoamento de outras regiões do litoral. Tal feito contribuiu para 

ampliar as áreas de ocupação colonial na América Portuguesa, fundando núcleos como 

Paranaguá, São Francisco, Desterro, Laguna e outros povoamentos no Sul do atual Brasil, que 

acabaram por se tornar mais dinâmicos economicamente que a própria Vila de Santos.89 

Durante os primeiros anos do período minerador, que vai até princípios da segunda 

metade do século XVIII, uma parte pequena do ouro era escoada pelo Porto de Santos. Essa 

dinâmica contribuiu para uma melhora razoável da economia santista, que chegou a ter certo 

relevo, até mesmo sob a ótica da Coroa Portuguesa que passou a dar mais atenção ao porto 

santista. No entanto, à medida que as minas de ouro apresentavam sinais de esgotamento, 

capengava da mesma forma a economia da vila à beira-mar. Além disso, outra medida seria 

decisiva para desclassificar Santos dos fluxos de comércio. Em 1706, em função de 

deliberações da Coroa Portuguesa, por meio de fiscalização que se pretendia rigorosa, os 

minérios extraídos das minas deveriam ser enviados para Portugal pelo porto do Rio de 

Janeiro. Em virtude da posição geográfica do porto carioca, sobretudo após a inauguração do 

chamado “Caminho Novo”, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, o Porto de Santos é 

excluído da rota de escoamento e a vila engolfa um período de baixa produtividade. Segundo 

Maria Conceição Vicente de Carvalho,  

 

Sem terras próprias para o cultivo da cana, longe dos distritos da mineração, 

abandonada pela própria população local, Santos caiu em marasmo, que durou até o 

século XIX. Desapareceu a moeda corrente, passando as trocas a serem feitas 

somente em espécie; fugiram das águas tranquilas do estuário os cinco ou seis 

 
88 CANABRAVA, A. P. Op. cit., p. 118-119.  
89 AZEVEDO, Aroldo. Vilas e cidades do Brasil colonial. Boletim da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, n. 208, Geografia, n. 11. 
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navios que anualmente o procuravam, interrompendo-se mesmo a ligação direta com 

Portugal e Angola.90  

 

Foi nesse rascunhado ambiente econômico que em meados de 1733, nasceu Joaquim 

Pinto de Oliveira. “Filho de Clara Pinta e de pai enconito”,91 Joaquim passou parte de sua 

vida no litoral, onde conviveu com as ambiguidades e instabilidades da economia santista – de 

certa forma muito ligada aos rumos dos ventos que sopravam de “serra acima”.  

Ao ser batizado, Joaquim recebeu o sobrenome de seus senhores: Antonia Maria Pinto, 

que na documentação também aparece como Antonia Maria “Pinta”, e Bento de Oliveira 

Lima. Como muitos senhores se relacionavam sexualmente com suas escravas, inclusive as 

engravidando, é possível que nosso personagem, cujo pai é “incógnito”, seja filho de Bento de 

Oliveira Lima – que em 1733 computava 23 anos. Não temos como comprovar a ilação a não 

ser por inferências – o relacionamento e o grau de autonomia que Tebas mantinha com Bento, 

diferente de seus companheiros de cativeiro, figuram entre elas – calcadas em relatos como os 

de Antonil: “E contudo eles e elas [escravos] da mesma cor, ordinariamente levam no Brasil a 

melhor sorte, porque com aquela parte de sangue de brancos que têm nas veias e talvez de 

seus mesmos senhores [...].”92; pela descrição de Saint-Hilaire: “É, pois, imperioso reconhecer 

que o número de mulatos cresceu, não somente pela união dos mestiços dos dois sexos, como, 

também, por um contingente de filhos de negras com brancos, pelo que se pode afirmar que 

existiam homens livres de nossa raça, de alma bastante cruel para deixar os próprios filhos 

sujeitos à escravidão”93; bem como nos demais exemplos já compulsados pela historiografia, 

que apontam os tratos ilícitos94 ou mesmo o consenso movido por desejo, como pontuou a 

intelectual Lélia Gonzalez. Ao discorrer sobre colonialidade, sexualidade e raça entre negros e 

brancos, Lélia mira os canhões para Caio Prado Júnior, que entendia que o “amor da senzala” 

obstruía o “milagre do amor”. Isso porque, acreditava Caio Prado, esse amor baseava-se no 

desejo, “um instinto tão simples”. Lélia então dispara:  

 

Quanto à negativa do ‘seu’ Caio Prado Júnior, infelizmente, a gente sabe o que ele 

está afirmando esquecidamente: o amor da senzala só realizou o milagre da neurose 

 
90 CONCEIÇÃO, Maria Vicente de. Santos e a geografia humana do litoral paulista. São Paulo: FFLCH-USP. 

Tese de Doutorado, 1944. p. 144. 
91 ACMSP. Dispensas matrimoniais e casamentos (1762). Estante 4, gaveta 77, livro 568, p. 32. A 

documentação, por vezes, apresenta o nome da mãe de Tebas como Clara Pinto de Araújo.  
92 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência no Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1976. p. 89. 
93 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda Viagem A São Paulo e Quadro Histórico da Província de São Paulo. 

Brasília: Senado Federal, 2002. p. 224. 
94 GRINBERG, Keila. Op. cit. 
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brasileira, graças a essa coisa simplérrima que é o desejo. Tão simples que Freud 

passou a vida toda escrevendo sobre ela (talvez porque não tivesse o que fazer, né, 

Lacan?). Definitivamente, Caio Prado Júnior ‘detesta’ nossa gente.95 

 

Durante grande parte do século XVIII, Santos não integrou de forma ativa o comércio 

colonial, o que vai ocorrer somente após a montagem da empresa açucareira em São Paulo em 

fins do mesmo período. Isso não quer dizer, porém, que não ocorresse comércio 

intraprovincial e que produtos agrícolas em menor escala não circulassem entre Santos e vilas 

adjacentes. Quando ocorre o declínio da exportação aurífera nas Minas Gerais, muitas 

famílias locadas em Santos emigram para São Paulo. Com alguns pertences, incluindo 

escravos, essas famílias aproveitaram o desenvolvimento do negócio açucareiro para tentar se 

reinserir no comércio, na agricultura, no transporte das mercadorias, nos ofícios manuais, em 

suma, na busca efetiva de melhoria de suas condições de vida. Além disso, como veremos 

com mais detalhes no capítulo 2, a partir de 1765, São Paulo passa por uma série de 

transformações encabeçadas pelo governo de Morgado de Mateus, que impactaram 

sobremaneira Bento de Oliveira Lima, que migrara para o planalto anos antes, levando 

consigo pertences, a esposa, os filhos e seu escravo Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. 

A crise desencadeada pela mudança da rota no escoamento do ouro, algo que também 

afetou diretamente a economia da Capitania de São Paulo – intrinsecamente ligada à de 

Santos, vale lembrar –, representou uma dura estagnação econômica na Baixada Santista. 

Apesar dos infortúnios econômicos, Santos tinha algumas vantagens derivadas da sua 

localização geográfica. Desde o primeiro quartel do século XVII, era passagem obrigatória 

para São Paulo, lugar onde estavam concentrados os armazéns de sal monopolizados pela 

Coroa e porto de escoamento do trigo produzido no planalto.96 Além disso, era o entreposto 

das mercadorias que vinham de Portugal a serem escoadas para outras regiões da Colônia: 

“Santos do século XVII não passava de uma pequena vila de tráfico marítimo bastante 

irregular. Mesmo assim, esta servia como a principal saída para as mercadorias de São Paulo, 

ligando produtores e comerciantes paulistas às outras capitanias e à Metrópole”.97 

O monopólio do sal do Estado do Brasil, estabelecido pela Coroa Portuguesa de 1631 

a 1801, segundo Myriam Ellis, fez de Santos um porto estanque do produto, ou seja, o porto 
 

95 GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira, p. 234-235. Apresentado na Reunião do Grupo 

de Trabalho “Temas e Problemas da População Negra no Brasil”, IV Encontro Anual da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 29 a 31 de outubro de 1980. 
96 ELLIS, Myriam. O monopólio do sal no Estado do Brasil (1631-1801). Boletim FFLCH, São Paulo, n. 197. 

História da Civilização Brasileira, [S.I.] n. 14.  
97 MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. p.115. 
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onde obrigatoriamente deveria desembarcar o sal que abasteceria a Capitania de São Vicente e 

demais Vilas do Sul do Brasil.98 No bairro do Valongo, foram montados grandes armazéns de 

sal que eram estocados e depois distribuídos para as demais vilas. Relativamente rentável para 

os envolvidos em sua comercialização, o sal passou a ser tributado a partir de 1700: cobrava-

se 400 réis para pagamento dos soldados da então recém-criada Praça de Santos. Além do sal, 

o trigo, especificamente a farinha, também engrossava o comércio. Sobre o cereal, explicou 

John Monteiro, “destinava-se à população europeia das vilas e cidades do litoral e às frotas 

portuguesas, sendo produto requisitado pelo governo colonial em diversas ocasiões.”99 Antes 

de ser distribuído para outras regiões, a farinha de trigo ficava armazenada em Cubatão, lugar 

que também servia como um tipo de pedágio nas primeiras décadas do seiscentismo. Antes de 

desempenhar um papel importante como porto açucareiro, portanto, Santos foi o porto do sal 

e do trigo. 

Em 1748, uma sucessão de acontecimentos,100 cujos motivos veremos com mais vagar 

no capítulo 2, fez com que São Paulo perdesse a autonomia administrativa, tornando-se 

subalterna ao Rio de Janeiro. Por esse motivo, durante dezessete anos, Santos foi sede de 

governadores sem a patente de capitães-gerais, dependentes do governo do Rio de Janeiro. 

Aqui cabe uma observação: desde as primeiras décadas da colonização, São Vicente era a 

sede da capitania. No entanto, sucessivas investidas fizeram com que perdesse esse “estatuto”, 

que foi transferido para a restaurada São Paulo de Morgado de Mateus. O novo governador 

transfere a Sé, a provedoria, a guarnição e a junta de fazenda para São Paulo.  

Como as vilas ou cidades, capitania significa a jurisdição administrativa e política 

portuguesa nas terras de além-mar, bem como o controle de um grande território que 

compreendia os lugares e as vilas sob a sua área de influência, e também um vasto sertão a ser 

explorado. Amilcar Torrão diz o seguinte sobre a ideia de “capitania”: 

 

Ao dizer Capitania de São Vicente, ou Capitania de São Paulo, estamos lidando com 

um inevitável grau de anacronismo, na medida em que este território, quase que 

automaticamente identificado ao atual Estado de São Paulo ou mesmo à capitania de 

São Paulo, tornada autônoma apenas em 1720, inicialmente foi formado por diversas 

capitanias hereditárias, aquilo que Sérgio Buarque de Holanda chamou de “as 

capitanias paulistas” [...] as duas capitanias de São Vicente, pertencentes a Martim 

 
98 ELLIS, Myriam. Op. cit., p. 56-57. 
99 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 114. 
100 Os arranjos políticos de Gomes Freire de Andrada, capitão-geral da capitania do Rio de Janeiro, 

possibilitaram que a Coroa Portuguesa determinasse o fim da autonomia política da capitania de São Paulo que 

foi anexada à capitania do Rio de Janeiro em 9 de março de 1748. A região piratiningana seria restaurada e sua 

autonomia restituída somente em 6 de janeiro de 1765. 
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Afonso de Souza, intercaladas pela de Santo Amaro, mais a de Santana ao sul, o 

segundo quinhão das terras de Pero Lopes de Souza.101 

 

O impacto econômico da perda de autonomia da Capitania de São Paulo reverberou na 

vila santista, que apresentou desempenho ainda mais fraco do que vinha registrando desde 

quando deixou de ser o porto de escoamento do ouro em detrimento do Rio de Janeiro. 

Em 1765, após ser nomeado 1º governador de São Paulo e com incumbência de 

reerguer a capitania, Morgado de Mateus realizou o primeiro recenseamento da Capitania, que 

traz informações elucidativas sobre a Vila de Santos. Segundo o levantamento, para 

comportar uma população de 1623 pessoas, Santos dispunha de 13 vias públicas, que incluíam 

nove ruas, dois becos e duas travessas.102 A Vila era dividida em duas partes pela conhecida 

Rua Direita, conforme já citamos nas palavras de Hercules Florence. A divisão da Vila se 

dava da seguinte forma: a do lado do Mar (lado do porto), e a do lado do Campo. 

Nesse período, Tebas, seus companheiros de cativeiro e seus senhores não aparecem 

recenseados como moradores de Santos. A essa altura, já haviam feito a viagem e subido o 

“perigoso Caminho do Mar”, passando a viver no Planalto. Chegaram à cidade anos antes de 

Morgado de Mateus, mas as obras do governador-restaurador trariam impactos decisivos na 

trajetória do nosso biografado. Foi graças às reformas empreendidas na cidade, especialmente 

nos edifícios que Morgado nomeou como “mais sumptuosos e melhores”,103 que Tebas 

destacou-se como importante mestre de obras e passou a ser conhecido na cidade colonial. 

Aqui cabe um parêntese: não era incomum que escravizados ou libertos habilidosos 

em determinados ofícios, fossem eles manuais ou não, ganhassem prestígio e reconhecimento 

social no período colonial e imperial. Tebas encontrou seu espaço, mas há outros que 

pretendemos tangenciar nos próximos capítulos, tais como Jesuíno Francisco de Paula 

Gusmão, o conhecido Padre Jesuíno do Monte Carmelo; Valentim da Fonseca e Silva, o 

famoso Mestre Valentin; e Miguel Arcanjo Benício de Assunção Dutra, chamado de 

Miguelzinho Dutra. Todos eles deixaram suas contribuições, imprimiram suas digitais no 

Brasil antigo e foram importantes artífices da história brasileira. 

Fechado o parêntese, sigamos no encalço de Tebas. Ao decidir migrar para o Planalto, 

Bento de Oliveira Lima abandonou uma vila composta por modesto equipamento urbano, que 

 
101 TORRÃO FILHO, Amilcar. A marina destrona: ou a famigerada São Vicente derrotada pela Rochela paulista. 

A afirmação de São Paulo como cabeça de capitania (1681-1766). História (São Paulo), v. 30, n. 1, p. 151, 2011.  
102 Listas gerais da Ordenança das Vilas desta Capitania. Vila de Santos. 1765. Publicado por SOUSA, Alberto. 

Op. cit., p. 6-232. 
103 Documentos Interessantes para a História e Costumes de S. Paulo (DI). São Paulo: DAESP, 1962, v. LXXII, 

p. 57-59. 
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incluía fontes, pontes, algumas capelas, pelourinho, hospital e a Alfândega. As capelas eram 

pontos de referência em Santos e na maioria das vilas coloniais. Na Baixada, no tempo em 

que Tebas andava pela vila, “podia se orgulhar [...] de suas casas e templos, casa da câmara 

[...], os conventos dos capuchos de Santo Antônio e dos carmelitanos, o mosteiro dos 

beneditinos, a casa da misericórdia”.104 Mais tarde, já em terras piratininganas, é, sobretudo, 

em obras empreendidas por religiosos que Tebas irá trabalhar, incluindo a Ordem Terceira do 

Carmo, mantida pelos frades carmelitas, cujo frontispício foi construído por Tebas em 1777. 

Na referida Lista Nominativa (ou Lista Geral) publicada por Alberto Sousa, há 

informações bastante sucintas. Nela, mencionam-se os Quartéis, a Misericórdia, o Carmo, as 

fontes Itororó e S. Jerônimo, a Rua dos Curtumes, o Valongo, além de outras informações 

sobre as características da população, como renda, ofício etc.105 No que tange as dimensões da 

região santista, no geral, os limites geográficos de 1765 não ultrapassavam os limites do 

século anterior.106 Pouca coisa mudou de um século para outro, num ritmo apropriado para 

uma época em que a vida transcorria de forma desapressada, muito distinto das cidades 

urbanizadas da segunda metade do século XIX. 

O século XVIII representou um período de reconstruções na Praça de Santos, inclusive 

em instalações militares que já davam sinais visíveis de desgaste. Nas primeiras décadas do 

setecentos, considerando as investidas de nações estrangeiras que permanentemente 

acossavam o litoral do Brasil, a Coroa Portuguesa enviou engenheiros, arquitetos e militares 

para projetar um sistema de defesa do porto de Santos e reformar instalações militares já 

existentes. Para a fortaleza de Bertioga, por exemplo, importante reduto de proteção contra os 

ataques de tupinambás e corsários franceses, ingleses e holandeses, bem como barreira 

fundamental que travava o acesso ao Rio Bertioga e ao porto de Santos, o governador-geral da 

Capitania de São Paulo, Rodrigo Cezar Menezes, procurou reformar a fortaleza. Em carta de 

20 de maio de 1724, informava o governador: 

 

Como pelo tempo adiante poderá o porto da Vila de Santos ser mais bem visto das 

Nações Estrangeiras e de piratas, aumentando-se nele o comércio, pelas boas 

esperanças que nesta Capitania há de novos descobrimentos [ouro das Minas 

Gerais], procurei por na última perfeição a fortaleza da barra de Bertioga, da mesma 

Vila, e me parece foi a obra que se lhe fez de muita conveniência da Real Fazenda 

de V. Majestade, porque, gastando-se com ela de três em três anos muito perto de 

quinhentos mil réis com madeiras e estacarias, ultimamente se fez de pedra e cal, 

 
104 BRUNO, Ernani da Silva. Viagem ao país dos paulistas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966. p. 101. 
105 SOUSA, Alberto. Op. cit.  
106 ANDRADE, Wilma T. F. Op. cit.,1989, p. 40. 
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com muita regularidade e tudo o mais necessário para a sua boa defesa por um conto 

setecentos e setenta mil réis.107 

 

No início da colonização, foram incipientes os investimentos da Coroa nas terras 

recém-descobertas, salvo durante o período da União Ibérica sob a Dinastia Filipina (1580-

1640), quando se proliferaram as construções de fortalezas, incluindo a de Santo Amaro da 

Barra Grande, em Santos, construída a partir de 1584. Muitas fortalezas, no entanto, 

reduziam-se a “paliçadas, cercas pontiagudas de paus a pique, atalaias e torres”. Até um 

reduto importante da colonização, como era a cidade de Salvador na Bahia, teve muros 

fortificados com “taipa de pilão”. 108 

Com mais de dois séculos de existência, Santos foi fundada pelo português Brás 

Cubas, por volta de 1543, e devido às características climáticas, o desgaste natural do tempo 

deteriorava rapidamente os prédios construídos de taipa. Os edifícios mais importantes da vila 

santista, entre eles as igrejas, foram refeitos aplicando-se pedra e cal conforme destaca a 

referida carta do governador Rodrigo Cezar Menezes. A pedra era abundante na região e 

poderia ser encontrada sem dificuldades nos muitos morros que circundavam a vila. A cal era 

obtida dos sambaquis,109 provavelmente vinda de Cubatão. Durante a primeira metade do 

setecentos, aponta Wilma Therezinha:  

 

Causa espanto o fôlego da população escassa, em Vila de tão poucos recursos, 

visando reconstruir edifícios importantes em pedra e cal como a Matriz de Nossa 

Senhora do Rosário de 1754; o Mosteiro de São Bento, em 1725; o conjunto do 

Carmo com a capela da Ordem Terceira iniciada em 1752 e concluída em 1759; a 

nova igreja da Ordem Primeira, de 1759, continuava em construção em 1764. A 

Casa do Trem Bélico foi uma construção nova, um arsenal de Guerra pouco 

posterior a 1734, e a igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos começou a ser construída em 1756.110 

 

Cabe um apontamento sobre a citação da autora a respeito da Casa do Trem. Durante 

os séculos XVI e XVII, Santos foi vítima de sucessivas investidas de corsários, sobretudo de 

origem inglesa e holandesa. Em dezembro de 1591, enquanto os moradores celebravam o 

 
107 DI, 1901, vol. XXXII, p. 71. 
108 LEMOS, Carlos A. Cerqueira. “O Brasil”. In História das Fortificações Portuguesas no Mundo. Direção 

Rafael Moreira. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 235-254. 
109 Antes da chegada dos indígenas, a ilha de São Vicente (que os indígenas chamavam de Goiaió) era habitada 

por grupos seminômades. Esses primeiros habitantes do litoral são chamados de Homens do Sambaqui. Para um 

estudo mais detalhado sobre a presença de sambaquis em Santos, cf. FRIGERIO, Angela M. G; ANDRADE, 

Wilma T. F; OLIVEIRA, Yza Fava. Santos, um encontro com a História e a Geografia. Santos: UniSantos, 1992, 

p. 25-29. 
110 ANDRADE, Wilma T. F. Op. cit., 1989, p. 41. 
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nascimento de Cristo, a vila foi atacada por corsários liderados pelo inglês Thomas 

Cavendish.111 Os invasores saquearam igrejas, o convento dos jesuítas, casas, fortes, 

incendiaram engenhos de cana e aterrorizaram parte da população. Roubaram dinheiro, 

levaram armas e sem nenhum impedimento arremessaram a imagem de Santa Catarina ao 

mar. Os corsários permaneceram em Santos por cerca de dois meses, navegaram para o Sul na 

expectativa de alcançar novas terras e ampliar seus domínios no continente, mas foram 

obrigados a retornar devido às intempéries climáticas. No retorno, um ano depois, decidiram 

atacar Santos novamente, mas desta vez foram sumariamente derrotados.112  

Sobre esse episódio, escreveu Frei Gaspar: 

 

Luís Góis [...] irmão do Donatário Pedro de Góis morou alguns anos na Capitania de 

S. Vicente, para onde trouxe sua mulher, D. Catarina de Andrade e Aguilar. Eles 

mandaram fazer a imagem de Santa Catarina, que ainda hoje se venera em Santos, e 

colocaram-na em uma Capelinha, que edificaram ao pé do outeiro desta Santa. Os 

ingleses, quando roubaram a Vila do Porto de Santos, lançaram no mar a dita 

imagem, a qual é de barro, e depois de muitos anos veio à terra casualmente, 

extraída pelos escravos dos jesuítas em uma rede, com que estavam pescando. [...] 

Ainda conserva a Sagrada imagem algumas cascas de ostras, que nela se geraram, 

quando esteve no mar, e admira a circunstância de a não terem despedaçado aqueles 

iconoclastas, costumando eles dilacerar as imagens dos santos.113 

 

Os ingleses se dirigiram ao Espírito Santo, onde foram expulsos e sofreram grandes 

perdas, semelhantes destinos também tiveram na ilha de São Sebastião e na Ilha Grande. O 

organizador dos assaltos, Tomas Cavendish, morreu em pleno navio quando retornava da 

jornada de saques para Inglaterra. De acordo com Varnhagem, “deixou uma furiosa carta com 

que se despediu da existência o terceiro circunavegador do orbe”.114 

Outro corsário que invadiu Santos foi o holandês Jorge Van Spilbergen, liderando 

cinco embarcações fortemente equipadas. Em meados de 1615, os navios estacionaram na 

Baia de Santos, os corsários desembarcaram e tomaram os engenhos da região, incluindo o até 

então São Jorge dos Erasmos. Buscando alimentos frescos e água, Spilbergen até tentou 

negociar a compra de tais recursos com a população, que recusou as ofertas do salteador. 

Como não foi atendido, até porque os habitantes do Brasil estavam proibidos pelos espanhóis 

 
111 VARNHAGEN, Francisco A. de. História Geral do Brasil. São Paulo: Edições Melhoramentos, s/d., tomo 2. 

p. 83-84. 
112 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit., p. 341. 
113 Idem, p. 68-69. 
114 VARNHAGEN, Francisco A. de. Op. cit.  
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de comerciar com os holandeses em função da união das Coroas Ibéricas,115 Spilbergen e seus 

comandados sequestraram um navio português e incendiaram o engenho dos Erasmos. Houve 

longa batalha entre os corsários e a população, terminando com a derrota e expulsão dos 

invasores.116 

As incursões dos corsários, somadas às ameaças frequentes de índios tamoios, fez com 

que os portugueses construíssem fortes na região ao longo do século XVII, conforme 

destacamos. Além disso, para armazenar pólvora, armas e os materiais de guerra necessários 

para defesa dos fortes e da Vila de Santos, reformaram um depósito: a Casa do Trem. Nele, 

além do material referido, armazenava-se “arcabuzes, canhões de diversos calibres fundidos 

em ferro e bronze, lanças, corseletes, morrões e outras armas ofensivas e defensivas”.117  

A revitalização desse armazém mobilizou gente graúda no reino, inclusive D. João V, 

que escreveu carta em 2 de julho de 1712 para Francisco Xavier Tavora, governador do Rio 

de Janeiro: 

 

Francisco de Tavora amigo: 

Eu el-rei vos envio muito saudar 

O mestre de campo governador da Praça de Santos, em carta de 8 de janeiro deste 

ano [1712], me deu conta da despesa que se faz todos os anos com o aluguel das 

casas para armazéns das armas e corpo da guarda, que importa os juros de 5.000 

cruzados, podendo-se com pouco mais comprar casas para tudo, e ficarem as armas 

melhor arrecadadas e tratadas, sem o dano que se experimenta de estarem divididas 

por várias partes; e pareceu-me dizer-vos que encomendeis a João Massé que, 

quando for à vila de Santos, veja o que representa o governador daquela Praça sobre 

o dito armazém, e com sua informação me darei conta para se poder tomar a 

resolução que for conveniente.118 

 

Em resposta ao rei D. João V, o governador-geral da Capitania de São Paulo, Antonio 

Luis de Tavora, informa que visitou a Praça de Santos e que, ao vistoriar as fortificações e 

armazéns onde se estocavam as munições, estas estavam em “miserável estado”. Preocupado, 

o governador implora ao rei que “aplique o remédio de que necessita, em ordem à segurança 

daquelas marinhas que totalmente carecem de uma muito grande providência”.119  

A Casa do Trem teve sua restauração finalizada em 1738, guardando características 

bastante peculiares da arquitetura santista do período. Os batentes do edifício foram feitos de 

 
115 Para um estudo sobre a Constituição da União Ibérica e um breve panorama da história do núcleo paulista 

durante esse período, cf. especificamente o primeiro capítulo de: VILARDAGA, José Carlos. São Paulo no 

Império dos Felipes: conexões na América Meridional (1580-1640). São Paulo: Fapesp: Intermeios, 2014. 
116 FRIGERIO, Angela et al. Op. cit., p. 42. 
117 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit. 
118 Carta de D. João V para o governador e capitão geral do Rio de Janeiro, escrita em Lisboa, a 9 de novembro 

de 1712 apud Costa e Silva. Op. cit., p. 342. 
119 Idem, ibidem. 
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pedra, e as paredes, com cerca de 90 a 95 centímetros de espessura, foram construídas com 

mistura de pedra, cal e óleo de baleia. Esses dois últimos materiais, usados frequentemente em 

construções do litoral santista. Para sinalizar o símbolo máximo de poder que a obra 

representava, o telhado foi construído com três camadas de telha – a chamada tribeira. 

É nesse contexto de reconstrução de alguns equipamentos da cidade que Tebas iniciou 

seu ofício na cantaria. Foi Bento de Oliveira Lima, um reconhecido pedreiro da vila santista 

desse período, quem ensinava e aprendia com seus cativos o ofício que lhe garantia recursos 

para sobreviver e mesmo para comprar escravos que labutavam lado a lado nos 

empreendimentos que ele (Bento) arrematava. Expediente corriqueiro durante a vigência do 

regime escravista no Brasil, pequenos proprietários de escravos dividiam as tarefas e 

trabalhavam junto com seus cativos cotidianamente.  

A pedra e a cal passaram a ser usadas em larga escala nas edificações de Santos 

setecentista. A utilização de pedra no construto de edifícios compreendia além da construção 

propriamente dita, corte, entalhe e modelamento, seja das fachadas ou do interior das 

construções, e Bento de Oliveira Lima era habilidoso nessas demandas. É possível, inclusive, 

que o fato de ter trabalhado em edificações religiosas em Santos, tenha sido um elemento que 

contribuiu para que ele arrematasse a reforma da antiga Catedral da Sé, anos depois de 

desembarcar na vila piratiningana. Foi também nas igrejas paulistas, aplicando as pedras de 

cantaria, que Tebas projetou seu nome e ratificou sua contribuição para história da cidade. 

Apesar das intensas reformas levadas à cabo nas primeiras décadas do século XVIII, a 

situação de penúria da população era latente. É preciso destacar dois momentos da economia 

paulista durante o século XVIII, distintos um do outro.  

Entre 1700 e 1765, a capitania paulista apresentou, ainda que de forma pontual, 

momentos de prosperidade econômica, engendrada principalmente pelo empenho em 

abastecer de gêneros agrícolas as regiões vizinhas e pelo comércio das Minas Gerais, Goiás e 

Cuiabá, assim como pela formação do Caminho do Viamão. Porém, com a crise do ouro, a 

situação se agrava na década de 1740, momento em que a penúria assola os moradores 

paulistas. Descontando os exageros e os próprios interesses em superestimar a condição de 

precariedade que açoitava a Vila de Santos, o recém-nomeado governador Morgado de 

Mateus relata os infortúnios do período,  

 

 

É muito notável a suma pobreza a que se acham reduzidas a maior parte dos 

habitantes desta vila. Eles se acham faltos de todo o necessário, para as comodidades 
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da vida, até do próprio sustento, porque quase todo lhe vem de fora, nascendo esta 

miséria da negligência com que estão vendo, e conservando ao pé das suas casas, 

largas campinas, toda coberta de arvoredos, e espessa mata, sem utilidade alguma.120 

 

Mas, apesar da “suma pobreza dos habitantes”, Morgado aponta a existência de 

construções aparatosas egressas de um tempo não muito distante, “os seus edifícios ainda 

mostram em parte, a riqueza que tiveram seus antepassados, no tempo em que o ouro das 

minas corria por este canal”.121 Sobre o ouro, o governador ainda lamenta: “já hoje não acha 

dinheiro, se não nas mãos de uns comerciantes, que ainda conservam um pequeno 

negócio”.122 

Já não havia mais ouro a circular por Santos, a propósito, o metal que aqueceu 

brevemente a economia santista na virada do século XVII e que irrigou os cofres portugueses 

durante cerca de meio século, agora começava a minguar e as jazidas mineiras mostram sinais 

evidentes de escassez. O rescaldo desse esgotamento será sentido também na capitania 

paulista, esvaziada com a migração de parte de seus moradores para as minas e desassistida 

pela Coroa Portuguesa, enquanto o ouro reluzia nas embarcações abarrotadas que aportavam 

em Lisboa. Uma tradução desse momento está na carta escrita por Morgado de Mateus, em 

1772, ao marquês de Lavradio. Nela, recheada de metáfora, o governador ressalta as 

dificuldades e o estado deplorável que a capitania se encontrava:  

 

Eu achei esta Capitania morta e ressuscitala hé mais difícil do que criala de novo. O 

criar está na responsabilidade de qualquer homem. O Ressuscitar foi milagre 

reservado para Cristo. Para crear o Mundo bastou Deos, hum fiat, para o restaurar 

depois de perdido, foi necessário humanar a sua Onipotencia, gastar trinta anos, e 

dar vida.123  

 

E para “ressuscitar” a capitania, a lavoura açucareira foi uma das apostas de Morgado, 

e seus produtores receberam incentivos do governador para ampliar a produção e 

comercializar, via porto de Santos, com mercadores portugueses. Até então estagnada e sem 

condições de concorrer com os produtores do Nordeste, a cultura canavieira paulista, iniciada 

no litoral vicentino durante o século XVI, ganhou novo impulso. Com o interior produzindo o 

suficiente para atender as necessidades do comércio externo, o açúcar passou a ser um 

 
120 DI, 1962, v. LXXII, p. 72. 
121 Idem, ibidem. 
122 Idem, ibidem. 
123 BELLOTTO, Heloísa L. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São 

Paulo (1765-1775). São Paulo: Alameda, 2007. p. 9. 
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produto fundamental de exportação para capitania. Os demais alimentos, como milho e feijão, 

também foram impactados e tiveram sua produção reaquecida para permanecer circulando no 

comércio intercontinental. 

A partir de 1765, a atividade açucareira configura-se como um empreendimento 

voltado ao mercado mundial, sobretudo europeu, permanecendo como um dos principais 

produtos da economia paulista, junto com o café, até os dias atuais.124  

Se Santos não desempenhou de forma ativa o papel de porto açucareiro nos primeiros 

dois séculos de colonização, duzentos anos depois, em virtude da crescente produção nos 

engenhos paulistas, iria galgar essa função. De acordo com Maria Thereza Petrone, que se 

debruçou sobre a lavoura canavieira de São Paulo da segunda metade século XVIII, a 

exportação de açúcar por Santos não se fez sem certos percalços. Após uma política de 

incentivo a uma agricultura comercial de exportação, em especial a da cana-de-açúcar, e cujos 

resultados lograram êxitos, os sucessivos governadores da capitania paulista entraram no 

campo da comercialização procurando combiná-lo com o da produção. Aponta a autora, 

 

Ambos os tipos de medidas, é claro, estavam intimamente ligados. A política de 

exportação de 1765 até 1808, quando foram abertos os portos brasileiros, variou 

bastante, pois nem todos os governadores tiveram as mesmas ideias sobre como 

tornar o comércio exterior mais próspero. Todos, entretanto, apesar de decisões 

aparentemente contraditórias, visavam a aumentar o número de navios que 

procurassem os portos paulistas, especialmente os de Santos, para carregar açúcar. A 

lavoura canavieira de “serra acima” deve seu impulso, em grande parte, às medidas 

tomadas por êstes governadores, no sentido de aumentar o movimento de Santos.125 

 

Para escoar a crescente produção de açúcar do interior, era imperativa a construção de 

caminhos adequados e trafegáveis no eixo São Paulo–Santos. Entre as medidas tomadas pelos 

governadores, conforme mencionado por Petrone, está a de Bernardo de Lorena, que em 1789 

tornou Santos porto único de escoamento do açúcar. Três anos após ter assumido o governo 

da capitania, Bernardo ordenou a construção de um sofisticado caminho que ligava Cubatão a 

São Paulo: a chamada Calçada do Lorena, por onde passavam tropas de mulas que 

carregavam diversos produtos, entre eles o açúcar produzido nas lavouras de “serra acima”.  

 

 
124 SERRATH, Pablo Oller Mont. São Paulo Restaurada: Administração, Economia e Sociedade numa capitania 

colonial (1765-1802). São Paulo: Alameda, 2017. O autor destrincha as iniciativas empreendidas por Morgado 

de Mateus para tornar a capitania paulista um importante polo de exportação de açúcar. Essa análise pode ser 

vista com maior detalhe no capítulo 2 do livro de Mont Serrath.  
125 PETRONE, Maria Tereza Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio (1765-1851). 

São Paulo: Difel, 1986. p. 40. 
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1.3 Tebas nas escarpas da Serra do Mar 

 

Para ir de Santos à Cubatão, pelo menos até o primeiro quartel do século XIX, Tebas e 

os demais moradores da vila iam pelo mar e pelos canais, navegando a bordo de pequenas 

canoas. Até então, não havia travessia terrestre que ligasse as duas regiões e os estragos 

causados nas poucas trilhas existentes pelo transbordamento do rio Cubatão eram frequentes, 

dificultando qualquer tentativa de construção de um caminho que atravessasse os manguezais. 

Tais danos, inclusive, representavam custosos reparos feitos com recursos oriundos da Real 

Junta da Fazenda.  

A construção de um caminho terrestre que ligasse Santos à Cubatão havia sido 

cogitada no final do século XVIII, pelo então governador da província de São Paulo, Antonio 

Manuel de Castro, que escreveu o seguinte requerimento aos comerciantes de São Paulo e 

Santos, justificando a empreitada e descrevendo o trajeto: 

 

o caminho deve ter Pontes de madeira sobre pilares de pedra e cal, em todos os rios 

e braços pequenos de mar que atravessa menos no Rio Cubatão aonde hade ter huma 

barca, como a de Sacavém. O serviço desta barca hé sem comparação menor que o 

do transporte pelas canoas, hé sem risco; vai-se sempre por terra e com toda a 

comodidade athé a villa de Santos, e o direito de passagem hé agora incontestável, 

pois hé de uma para outra parte de hum rio de água doce, e desta forma ficam os 

Povos bem servidos e este tributo suave.126 

 

Mas foi somente em 1827, já sob a responsabilidade do primeiro presidente da 

Província, Lucas Monteiro de Barros, que foi construída a tal via terrestre, melhorando 

sobremaneira o trânsito de mercadorias e de pessoas entre Santos e Cubatão. 

De Cubatão, partiam os viajantes que desejavam chegar ao Planalto, entre eles Bento 

de Oliveira Lima, Antonia Maria Pinta, os cinco filhos do casal127, Joaquim Pinto de Oliveira, 

o Tebas, e outros três cativos da família, que iniciaram a penosa subida da serra no segundo 

quartel do século XVIII. A data da viagem é desconhecida, mas em 1758 Tebas e Bento 

aparecem juntos respondendo um processo movido contra o segundo por inadimplência.128  

Antes deles, muitos outros fizeram o trajeto do chamado “Caminho do Mar”. Já no 

alvorecer do século XVI, o Caminho se apresentava com um dificultoso obstáculo a ser 

 
126 Requerimento dos comerciantes de São Paulo e Santos. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, tomo especial 9, 1958, p. 361. 
127 DI, 1937, v. LXII (Recenseamentos 1765-1767), p. 110. 
128 Apesp – Ordem 3344: Ano de 1758. Processo de Francisco Carvalho Guimaraenz contra Bento de Oliveira 

Lima. Analisaremos o litígio no capítulo 2.  
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superado pelos que se aventuravam a trafegar por ele. Sem guardar uma dose de exagero, os 

relatos apontam as dificuldades, muitas vezes de maneira pitoresca, que os viajantes 

enfrentavam para vencer as escarpas e chegar ao Planalto: “No trilho augusto, cortado de 

resvaladouros, homens e animais, frequentemente, arriscavam a vida. Era o tempo em que se 

galgava a serra com o auxílio das mãos e, quiçá, dos dentes”,129 descreveu um viajante. 

Tempos após o início da colonização, a viagem entre o núcleo santista e São Paulo de 

Piratininga, ocorria em três etapas distintas. Quem nos guia por esses caminhos é o viajante 

francês Saint-Hilaire, que chegou ao Brasil em 1816 e por aqui permaneceu até 1822. 

Segundo ele, a primeira parte era um “trecho muito regular, compreendido entre a cidade de 

Santos e o sopé da Serra do Cubatão (outrora Paranapiacaba)”. A segunda parte, “da serra 

propriamente dita” e, finalmente, a terceira parte “do trecho do planalto que vai desde a serra 

até São Paulo”.130 

A viagem se fazia de dia para evitar o ataque surpresa de animais peçonhentos ou 

mesmo um escorregão que poderia significar uma queda no precipício, já que parte do trajeto 

era feito em “trilhos estreitos” repleto de “abismos”.131 A depender das condições climáticas, 

sobretudo a intensidade da neblina e o volume das chuvas, bem como o peso da carga 

transportada, a viagem entre o porto de Cubatão e o planalto paulista durava de dois a três 

dias. A etapa que demandava mais tempo a ser completada era a escalada da serra, podendo 

levar de 2 até 12 cansativas horas.132 Segundo John Monteiro, o caminho inverso, ou seja, do 

planalto para baixada, “os carregadores índios [completavam] o percurso de São Paulo a 

Cubatão em aproximadamente quatro dias”.133 

É possível que Tebas tenha feito o percurso em três dias, considerando que ele e seus 

senhores mudaram de mãos cheias, carregando na bagagem pertences, ferramentas, roupas e 

outros objetos. Foi uma viagem sem volta para o Planalto, por isso, é de se imaginar que 

carregaram tudo o que puderam para chegar à cidade com recursos básicos para sobreviver e 

conseguir trabalho. 

Ao longo da história de São Paulo, o Caminho do Mar foi utilizado para diversas 

finalidades e em diferentes tempos, seja para chegar às reservas minerais em busca de 

 
129 WENDEL, G. Caminhos antigos na serra de Santos. Anais do X Congresso Brasileiro de Geografia. Rio de 

Janeiro, 1952, p. 87. 
130 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à província de São Paulo: viagem de 1816 a 1822. Tradução Regina 

Regis Junqueira. São Paulo: Edusp, Belo Horizonte, Itatiaia, 1976. p. 154. 
131 WENDEL, G. Op. cit., p. 82. 
132 MENDES, Denise. São Paulo no século XVIII e a Calçada do Lorena: um caminho de tropeiros na Serra do 

Mar. In: DEAECTO, Marisa M. et al. São Paulo: Espaço e História. São Paulo: LCTE, 2008, p. 15. 
133 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 123. 
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enriquecimento; satisfazer necessidades pessoais e institucionais; difundir o cristianismo; 

comercializar produtos com vilas adjacentes ou de Portugal; proteger e defender o território 

do ataque de inimigos. Em se tratando de proteger de ataques inimigos, a serra sempre foi 

uma barreira fundamental dos povos indígenas que habitavam o Planalto, escudo natural que 

dificultava a ação de povos inimigos que ocupavam a Baixada Santista. 

Sair de São Vicente e chegar a São Paulo, até o tardio século XIX, exigia do viajante 

atravessar sete quilômetros de lagamar vicentino, subir 700 metros da íngreme Serra do Mar e 

ainda lidar com um  

 

caminho muito perigoso e sujeito a constantes ataques dos tamoios [...]. Esses 

selvagens escondiam-se no mato, dos dois lados da estrada, e caíam de surpresa 

sobre os viajantes, roubando-lhes tudo o que tinham [...]. O Pe. Vasconcelos, que 

por ali passou [...], mostra como era inóspita e ao mesmo tempo admirável a região 

cortada por ela [a estrada do Caminho do Mar]. Diz ele: “Não é andando que a 

pessoa faz a maior parte da viagem, e sim de gatinhas, com os pés e as mãos no 

chão, agarrando-se às raízes das árvores, em meio a rochas pontiagudas e terríveis 

precipícios, e meu corpo estremecia – devo confessá-lo – quando olhava para baixo. 

A profundeza do abismo é assustadora, e a profusão de montanhas que vão surgindo 

sucessivamente parece deixar-nos sem nenhuma esperança de chegarmos ao final. 

Quando acreditamos ter alçando [sic] o cume de uma delas, vemos que nos achamos 

apenas no sopé de uma outra de igual altura [...].134 

 

O relato do jesuíta expõe os percalços do trajeto, ressaltando as dificuldades e o medo 

que o religioso sentiu ao caminhar pela mata. No entanto, o padre também descreveu 

paisagens alvíssimas que presenteavam os que atingiam determinado ponto da serra: “uma 

vista admirável, a terra e o mar, as planícies, as matas, as cadeias de montanhas – tudo variava 

ao infinito, e era mais belo do que é possível imaginar”.135 

Não sabemos qual foi a reação de Tebas ao ver do alto a larga planície de Santos, lugar 

onde nasceu, vivenciou tantas histórias e morou durante cerca de duas décadas. Mas 

certamente, ao se dissipar o nevoeiro característico da serra, o escravizado pôde contemplar 

uma privilegiada visão panorâmica da região, tecida por canais de amplas dimensões que 

serpenteavam em diferentes direções, cortando as árvores e o mangue, morros arredondados 

que completavam o ornamento da costa, bem como a imensidão do Atlântico e suas ondas que 

ao chegar à praia traziam à superfície conchas, peixes e lembranças das histórias que sua mãe, 

Clara Pinta, sussurrava de seus antepassados africanos que habitavam a outra margem do 

oceano.  

 
134 SAINT-HILAIRE, A. Op. cit., 1976, p. 153-154. 
135 Idem, ibidem. 
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A data da morte de Clara Pinta também não nos foi legada, tão menos algum outro 

dado que substancie ou forneça pistas sobre seu cotidiano e a relação que mantinha com 

Tebas e seus senhores. Como destacou Carlo Ginzburg, “o estado da documentação reflete, é 

óbvio, o estado das relações de força entre as classes. Uma cultura quase exclusivamente oral 

como a das classes subalternas da Europa pré-industrial tende a não deixar pistas, ou então 

deixar pistas distorcidas”.136 Essa observação vale para Clara Pinta e para milhares de outras 

pessoas escravizadas nos confins da América portuguesa. Nada sabemos, por ora, sobre a vida 

ou a morte de Clara, mas sabemos, no entanto, que ela não estava no comboio de pessoas que 

subiu caminhando a Serra do Mar. A essa altura, provavelmente, já tinha deitado à sepultura 

após anos de serviços prestados a Bento de Oliveira Lima. 

Antes do falecimento, porém, Clara provavelmente cruzou, conversou e conheceu 

grupos indígenas que habitavam o litoral, bem como fez uso dos caminhos abertos por eles no 

paludoso santista. Os indígenas mantinham intenso intercâmbio entre diferentes culturas antes 

da chegada dos europeus,137 possibilitada pelas centenas de trilhas abertas por eles ao longo 

de anos de vivências compartilhadas. Dessas trilhas, a mais conhecida é o Caminho do 

Peabiru, uma estrada de cerca de três mil quilômetros que partia de São Paulo, seguia pelo 

Vale do Ribeira e estendia-se para os atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, 

chegando até o Paraguai, Bolívia e Peru. Em meados de 1533, para dificultar a ação dos 

espanhóis que acossavam os domínios portugueses, o governador-geral da Colônia, Tomé de 

Sousa, proíbe o tráfego pelo Peabiru. 

Pois bem, antes mesmo das embarcações portuguesas ancorarem em São Vicente, os 

indígenas moradores de São Paulo já haviam aberto caminhos ao longo da Mata Atlântica, dos 

quais se utilizavam periodicamente para descer e subir a Serra do Mar. E desciam em 

determinadas épocas do ano, sobretudo durante os meses mais frios – junho, julho e agosto – 

para fugir das baixas temperaturas que castigavam o planalto, para aproveitar a pesca da 

tainha e do parati e também para coletar mariscos, os quais traziam secos e salgados para São 

Paulo no fim do inverno. Os cestos e os ombros, após farta pescaria nos rios litorâneos ou no 

mar e abundante caça de determinadas aves, voltavam apinhados de alimento. É Benedito 

Calixto quem narra uma parte dessa história: 

Das regiões mais centraes vinham as tribus contemplar – o grande mar – das 

cúspides abruptas da serra de Paranapiacaba; e dalli, desciam nos mezes de Maio, 

 
136 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 230. 
137 Para um estudo sobre os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização, cf. FAUSTO, Carlos. 

Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
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Junho e Julho, no tempo do curumã (as tainhas) para visitar as praias e fazer 

provisão de peixes e de aves que, como as tainhas, emigram das regiões meridionais, 

em busca da zona tropical: e também das aves das florestas do interior que, como os 

Jacutingas descem do planalto de Paranapiacaba e, como ellas, os selvagens, vêm na 

zona do litoral, fugindo dos frios rigorosos do planalto, procurar ar mais cálido e 

prover-se do necessário que a Providência Divina tão carinhosa e tão sabiamente 

lhes proporciona.138 

 

Segundo Pasquale Petrone, os colonizadores europeus definiram os rumos da expansão 

territorial na América Portuguesa a partir dos caminhos indígenas e a “presença europeia não 

significou um início ex-abrupto”. Tais caminhos, no entanto, eram canais de comunicação 

entre os grupos indígenas que habitavam o interior (sertão) e o mar (litoral), local onde se 

deslocavam com relativa frequência. A colonização transformou a utilização dos caminhos e 

inverteu suas características, definindo as áreas litorâneas como ponto de referência para 

ocupação.139 Wendel alega que os indígenas “transitavam por trilhos estreitos [...], em lugares 

onde os colonos portugueses, mais tarde, abriram seus primeiros caminhos”.140  

É sob a égide das passagens abertas pelos indígenas, portanto, que ligava Cubatão a 

São Paulo, que se dá o caminho percorrido a posteriori pelos colonizadores e pelo próprio 

Tebas. O primeiro caminho percorrido pelos europeus que temos conhecimento, a crer nas 

Memórias escritas por Frei Gaspar da Madre de Deus, é o Caminho do Piassaguera, antiga 

Trilha dos Goianases ou dos Tupiniquins (dependendo da fonte aparecem com nomes 

distintos) que partia do planalto e descia a Serra pelo atual Rio Moji, costeado pela região de 

Paranapiacaba. O caminho inverso, portanto, partindo da serra em direção ao planalto, seguia 

o mesmo Rio Moji até a região de Paranapiacaba, onde havia uma trilha principal que seguia 

até o que hoje corresponde ao centro antigo de São Paulo. No entanto, este caminho foi usado 

até meados de 1553 e logo se tornou perigoso para os portugueses “por ser infestado de índios 

nossos contrários”.141  

Ainda sobre o Caminho do Piassaguera, escreveu Frei Gaspar: 

Em um dêstes portos, chamados Cubatões, que ficava em terras pertencentes noutro 

tempo aos Jesuítas do Colégio de Santos [...] foi desembarcar o primeiro Donatário, 

o qual lhe deu o nome de Pôrto de Santa Cruz. [...] Entrava-se para êle pelo estreito 

 
138 CALIXTO, Benedito. Os primitivos aldeamentos indígenas e índios mansos de Itanhaem. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico. São Paulo, v. 10, p. 503, 1905. 
139 PETRONE, Pasquale. Aldeamentos indígenas. São Paulo: Edusp, 1995. p. 30-31. Os caminhos abertos pelos 

indígenas também eram utilizados, no século XVIII, pelos bandeirantes paulistas: “Na sua primeira fase de 

expansionismo, seguiram as bandeiras, de preferência, por caminhos já atravessados pelos íncolas, ligando 

Piratininga às grandes bacias do interior e bem assim o planalto às costas marítimas [...]”. SIMONSEN, Roberto 

C. História econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. p. 236.  
140 WENDEL, G. Op. cit., p. 82. 
141 DEUS, Frei Gaspar da Madre de. Op. cit., p. 89. 
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chamado Piraiquê, o qual faz confluência com o Rio do Cubatão geral, pouco acima 

da Ilha do Teixeira, assim denominada por ter sido do Capitão-mor e Provedor da 

Real Casa da Fundição, Gaspar Teixeira de Azevedo: hoje, chamam-lhe Piassaguera, 

nome composto do substantivo piassaba, que significa porto, e do adjetivo aquera, 

cousa velha, ou para melhor dizer, antiguada.142 

 

Os constantes ataques dos tamoios aos viajantes que utilizavam o Caminho do 

Piassaguera e os prejuízos oriundos desses ataques estimularam Mem de Sá a decretar o seu 

fechamento, em 1553, e ordenar a construção de um novo, mais a sudoeste, para manter a 

ligação entre a região vicentina e a Vila de Piratininga. A partir de 1560, o caminho já estava 

pronto e todo tráfego entre as duas regiões deveria ser feito por ele, conhecido agora como 

Caminho do Padre José. 

 

 
Imagem 5: Caminho do Piassaguera (ou Trilha dos Tupiniquins) e Caminho do Padre José. Adaptação de mapa 

antigo feita por Álvaro Rodrigues dos Santos, no livro A grande barreira da Serra do Mar, p. 59. 

 

O Caminho do Padre José, portanto, foi o substituto do hostil Caminho do Piassaguera 

e tornou-se a rota mais utilizada desde os primeiros anos da colonização. O construto foi 

 
142 Idem, ibidem. 
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atribuído ao “Venerável P. José de Anchieta”,143 conhecido jesuíta que andou pelo Brasil 

durante o período colonial. Pelo Caminho do Padre José, trafegavam pessoas, mercadorias, 

animais e tudo que demandava escoamento ou entrada via porto de Santos.  

Mas o Caminho do Padre José apresentava uma série de problemas, muitos deles 

semelhantes aos demais caminhos que lhe antecederam. Construído à duras penas por 

indígenas locados nos aldeamentos jesuítas vicentinos, era uma via precária, esburacada, 

intrafegável ante qualquer pingo de chuva. O caminho foi constantemente alvo de 

reclamações e preocupações dos que se utilizavam dele, incluindo do próprio Padre Anchieta, 

que ao descrever partes do trajeto fez questão de destacar o prejuízo que o trabalho 

missionário tinha com o péssimo estado da estrada: “os homens sobem com trabalho e às 

vezes de gatinhas por não despenharem-se e por ser o caminho tão mau e ter ruim serventia 

sofrem os moradores e os nossos grandes trabalhos”.144 Se o caminho era incômodo para o 

padre, mais ainda sofriam os indígenas, muitos deles escravizados, que além de cargas e 

animais, eram obrigados a transportar jesuítas, colonos (doentes ou sadios), descansados ou 

exaustos, em seus ombros: “na verdade, os carregadores índios constituíam a modalidade 

mais barata de transporte, uma vez que eram rápidos e eficientes, comiam menos e 

carregavam pesos consideráveis, proporcionando o mais baixo custo relativo ao valor das 

cargas”.145 

Uma vez terminado o percurso e galgado a Serra, os viajantes que desejavam atingir a 

Vila de Piratininga poderiam agora seguir a pé ou mesmo de barco. Navegando, teriam a 

opção de escolher dois caminhos: adentrando o Rio Pequeno e o Rio Grande, que desaguavam 

no Rio Pinheiros, ou atingindo o Rio Tamanduateí, também por meio de suas cabeceiras.   

Até meados da década de 1750, período em que Tebas computava 17 anos e labutava 

nos templos religiosos paulistas, o transporte marítimo era controlado pelos jesuítas, que 

alugavam canoas para aqueles que almejavam se deslocar entre Santos e Cubatão. Conforme 

conta Affonso Taunay, um padre que foi de São Paulo à Santos em 1697, pagou “só a canôa, 

da base da Serra a Santos”, o valor de 240 réis.146  

Tebas, sem dúvidas, navegou em embarcações jesuítas até o momento em que esses 

foram sumariamente expulsos do Brasil, em 1760, por ordem do Marquês de Pombal. 

Podemos imaginar o escravizado no processo narrado por Marcelino Pereira Cleto, 

 

 
143 Idem, ibidem. 
144 MENDES, Denise. Op. cit., p. 12. 
145 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 124. 
146 TAUNAY, Affonso de E. Antigos aspectos paulistas. São Paulo: Diario Official: 1927a. p. 79. 
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É Santos uma ilha cercada em parte do mar, e em parte de diferentes rios, quem quer 

ir de Santos para a cidade de São Paulo de necessidade deve embarcar, primeiro em 

uma ressaca do mar, da qual passa o rio, que corre pela raiz da serra, que cobre 

Santos, nesta baixa da serra a diferentes fazendas, e em muitas delas havia caminhos 

melhores, e piores para subir para a cidade de São Paulo, e os donos destas fazendas 

cuidavam em ter canoas hábeis para passarem os passageiros, que por elas vinham 

de Santos, e lhas alugavam, no caso deles não encontrarem outras mais cômodas 

para os conduzir, no que faziam sofrível utilidade, e mais que todos os extintos 

jesuítas, que tinham fazendas nas passagens melhores chamadas Cubatão e 

Piassaguera.147 

 

Em meados da década de 1760, houve um sensível aumento nos itens que circulavam 

pelo Caminho do Padre José. Entre os produtos oriundos do interior paulista, transitavam 

açúcar, arroz, madeira, milho e mandioca, mas também circulavam produtos vindos de além-

mar, sobretudo de origem portuguesa, tais como vinho, azeite, sal etc.148 Com o avançar do 

tempo, porém, o Caminho foi se desgastando em virtude do aumento do tráfego e das chuvas 

torrenciais que castigavam a Serra, exigindo providências e manutenção contínuas, algo que a 

Coroa Portuguesa e seus funcionários coloniais não se ocupavam em realizar.  

Quando D. Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, assumiu o 

governo da Capitania de São Paulo, recebeu carta branca da Coroa e do principal ministro 

português, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, para tomar as medidas 

necessárias para restabelecer a economia e outros meandros que revitalizassem o núcleo 

piratiningano. Na mira do Morgado de Mateus também estava a construção de uma nova 

estrada, em substituição ao Caminho do Padre José, para melhorar o trânsito e ativar o fluxo 

comercial com o Porto de Santos.  

Embebecido dos ideais pombalinos e concentrando esforços na lavoura açucareira, o 

Morgado inseriu a capitania paulista no radar das exportações ultramarinas. Incrementou a 

produção de açúcar, empenhou-se em patrocinar melhorias no Caminho do Padre José, por 

onde passaria as caixas do açúcar produzido no Planalto e demais produtos comercializados 

em outras regiões da Colônia, como Goiás, Cuiabá e Rio de Janeiro. Para justificar seus 

esforços de melhoria e mesmo angariar apoio da Coroa Portuguesa para empreitada, Morgado 

enviou reiterados ofícios ao Conde de Oieras – mais tarde conhecido como Marquês de 

Pombal –, entre eles este que destacamos a seguir, escrito em 21 de dezembro de 1766, 

quando já estava em São Paulo: 

 
147 CLETO, Marcelino Pereira. Dissertação sobre a Capitania de São Paulo, sua decadência e modo de 

restabelecê-la, 1782. São Paulo: Governo do Estado, 1977, (Paulística, v. 1), p. 30. 
148 BACELLAR, Carlos A. P.; BRIOSCHI, Lucila Reis. Na Estrada do Anhanguera: uma visão da história 

paulista. São Paulo: Humanitas, 1999. p. 42.  
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Há entre esta cidade e o Pôrto de Santos hum frequentíssimo comércio, e tão grande, 

que por meyo delles se provê de fazendas e mercadorias as Capitanias de Goyas e 

Cuiabá, e muita parte das Minas Gerais: sendo tanta a frequencia e tão necessario 

um caminho publico que desse vazão aos transportes tem sido tão negligente, e 

descuidado o povo nesta Providencia que deyxada a Ley da natureza, he tão 

impraticavel o cominho [sic] que excede a toda humana explicação em té a toda 

aldêa que se pode formar do mais horrozo.149  

 

E continua narrando as características do caminho, apontando que ele mesmo o trilhou 

quando partiu do litoral rumo ao planalto para tomar posse do governo, recusando-se, como 

era expediente comum a outros viajantes, ser transportado por carregadores indígenas, 

 

Tais são as ruinas e principicios e os caldeirões, e os horrores delles, neste estado o 

achei quando passei a esta Cidade, de sorte que escolhendo-se um tempo proprio 

para o meu transporte, subi, trepando a Serra tendo por mais seguro o passala a pê, 

do que verme do perigo de ser precipitado da rede em que me levarão os Indios.150 

 

Para finalizar a carta, Morgado explicita aquilo que para ele era um dos motivos do 

atraso da capitania paulista, ou seja, a má conservação do Caminho do Mar: “Se faz preciso, 

indispensável, para facilitar o comércio desta Capitania abrir o caminho da Serra de Cubatão 

reduzindo-o a hum estado tratável para se poder conduzir por ele tôda casta de cargas”.151 

Os poucos navios que aportavam em Santos até então, voltavam aos seus portos de 

origem sem mercadorias ou cargas que lhe fizessem valer o esforço da viagem. Por isso, 

diversas foram as reclamações de navegadores e comerciantes endereçadas às autoridades 

para que resolvessem tal situação, inclusive ao próprio Morgado de Mateus e ao Marquês de 

Pombal. Entre os reclamantes, estava João Ferreira de Oliveira, português nascido na 

Freguesia de Nossa Senhora da Luz de Macieira, do bispado de Leira, e que mudara para 

Santos onde se tornou o mais rico comerciante da localidade. Sua fortuna, segundo Alberto 

Sousa, fora avaliada em dezesseis contos de réis.152 Para termos dimensão aproximada da 

riqueza, o valor correspondia, em média, aos lucros obtidos na captura e comercialização de 

quarenta baleias naquele período.153 

 
149 Carta ao Conde de Oeiras, n. 25. DI, v. 72, 1952, p. 196. 
150 Idem, Ibidem. 
151 Idem, ibidem. 
152SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit., p. 474.  
153 ELLIS, Myriam. A Baleia no Brasil Colonial. São Paulo: Melhoramentos: Edusp, s/d., p. 39. 
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João Ferreira tinha cabedal na baixada. Além de sargento-mor de ordenanças, 

participou do lucrativo comércio marinho, ocupando cargo de administrador do Contrato das 

Baleias,154 além de outros cargos públicos não menos relevantes até se tornar o maior 

comerciante da vila, importando e exportando diferentes produtos. Seus negócios chamaram a 

atenção da Coroa e, por consequência, do Morgado de Mateus. Sabendo o governador que 

João Ferreira era consignatário de um navio que acabara de chegar do reino e aportar em 

Santos, apressou-se em escrever um ofício ao comerciante, em 10 de novembro de 1767, 

deixando-o ciente de que o rei D. José, comprometido em incrementar o comércio da 

Capitania, desejava que os moradores de Santos se empenhassem em carregar aquela 

embarcação com “gêneros e outros produtos da terra”, dentre os quais “açúcar de Itú, 

aguardente, arroz, algodão e madeiras, devendo ser estas cortadas no litoral”. Esperançoso, 

Morgado finaliza da seguinte forma: 

 

É preciso que isso se faça para que eu possa dar conta do que Sua Majestade, que 

Deus guarde, tanto recomenda, dando princípio ao estabelecimento do comércio, 

porque do contrário se segue mais prejuizo que proveito à Capitania, em razão de 

que trazendo estes navios efeitos da Inglaterra, e não levando gêneros do país, 

acabam de empobrecer o povo, levando o pouco dinheiro que ainda há [...].155 

 

O próprio Marquês de Pombal, tempos antes, já havia recebido uma carta de 

semelhante teor enviada por João Ferreira, quando outro navio proveniente de Portugal e 

consignado pelo comerciante aportou em Santos. Na carta, o mercador descreve determinadas 

situações na expectativa de que a Coroa tomasse medidas que ativasse o comércio santista. 

Além disso, justifica o porquê de o navio ali ancorado não ter condições de transportar 

mercadorias provenientes de Santos para o reino, uma vez que a embarcação estava 

comprometida com a carga de “600 caixas de açúcar, afora madeiras, tabaco, sola, couros e 

outros efeitos [mercadorias]” oriundas do porto da Bahia. João Ferreira salientava que não 

havia na vila santista lavradores que se antecipassem a produzir antes da chegada dos navios e 

que, caso as embarcações precisassem ficar “um ano à espera de alguma carga, é perdição 

para os donos”, lamentava. Reforça ainda que caso houvesse “engenho de arroz” ou “engenho 

de serraria de madeiras”, seria mais fácil haver naquele porto mercadorias para carregar os 

navios e remetê-los ao reino, tornando a região um lugar atrativo. Na longa missiva, há 

 
154 Idem. Myriam Ellis traça um panorama histórico do comércio baleeiro no período colonial e seu monopólio 

pela coroa portuguesa. No capítulo 2, especificamente, a autora aborda o estabelecimento da pesca de baleia no 

Sul e descreve a dinâmica desse comércio na vila santista. 
155 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit. 
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destaque para os custos do contrato do sal que “pela razão de aqui [Santos] não haver carga, o 

trazem a 7, e a 6, e o mais barato a 5 mil réis o moio do frete”. Ao passo que em Pernambuco, 

sairia por 1$600 (um mil e seiscentos réis), na Bahia a 2$000 (dois mil réis) e no Rio de 

Janeiro a 2$500 (dois mil e quinhentos réis), “pela razão de haver cargas naquele porto”. Para 

finalizar a carta, lastima por não atender aos pedidos do Marquês e espera “aqui brevemente 

mais navios”.156 

A carta de João Ferreira era um prato cheio para justificar a política mercantil 

pombalina e dar guarida aos apelos feitos à Coroa por Morgado de Mateus, solicitando auxílio 

no incentivo a lavoura e no escoamento da produção. Movido por essas e outras reclamações 

e pelo desejo de transformar o Caminho do Mar em via perene de escoamento dos produtos 

agrícolas planaltinos, Morgado abriu um novo caminho para o Mar, aproveitando-se em parte 

do traçado do Caminho do Padre José.  

Para trabalhar na abertura da nova estrada, chamada Caminho de Cubatão, Morgado 

orientou seu sargento-mor, Manoel Caetano Zuninga, a convocar a população para participar 

do esforço. Em edital publicado no dia 17 de fevereiro de 1767, lê-se o seguinte:  

 

[...] tôdas as pessoas de qualquer estado, grau ou condição que tiveram terras na 

estrada que vai para o pôrto de Cubatão, para que logo mandem compor suas 

testadas na referida estrada; e a fação de tal modo franca, que não haja o menor 

embaraço para passarem por ela carros; e para o referido se tirarão dos armazéns da 

vila de Santos as ferramentas necessárias e para este trabalho se puxarão todos e 

quaisquer soldados da Praça de Santos, o M. e do trem, carpinteiro da Ribeira das 

nãos com os índios do escaler e todos os negros da Fazenda do Cubatão que 

pertencem a S. Majestade, o que tudo se unirá a mais gente e escravatura que os 

donos das testadas trouxeram em sua companhia e para o referido ordeno a todos os 

oficiais militares, justiças, oficiais auxiliares e ordenanças lhe for pedido. O que tudo 

se cumprirá sem dúvida alguma, pena de serem presos todos os que faltarem em 

executar esta minha determinação.157 

 

Como é possível ler no comunicado, foi convocada toda a ajuda técnica disponível na 

Capitania naquele momento, especialmente carpinteiros e mestres de obras. A mão de obra 

indispensável, porém, constituía-se de escravizados indígenas e negros. Ainda conforme o 

aviso, o novo caminho deveria possibilitar a passagem de carros (carroças), para o que a 

estrada deveria ter, no mínimo, 2 metros de largura. Para sustentar tal intento, foram 

construídas pontes, aterros e pequenos arrimos. Todo um contingente de pessoas foi 

mobilizado para vencer as escarpas, ou melhor, para minimizar os percalços que a 

 
156 Idem, ibidem. 
157 DI, s/d., v. 6, p. 66-67. 
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“muralha”158 (como por um tempo foi chamada a subida para o Planalto) representava aos que 

transitavam para serra acima. 

Os governadores que sucederam a Morgado de Mateus também se empenharam em 

melhorar o percurso entre o Planalto e Baixada Santista, inclusive concentrando atenção no 

Caminho de Cubatão que exigia reparos contínuos sem nunca ter atendido às expectativas de 

transporte que Morgado havia imaginado. Martins Lopes Lobo de Saldanha, sucessor 

imediato de Morgado de Mateus, em correspondência datada de 1781 enviada ao Reino, 

aponta a situação difícil que estava o Caminho de Cubatão, tão ruim que só poderia ser 

transitado nos ombros dos índios,  

 

[...] me obrigou o meu zelo a fazer o caminho que vai desta cidade a Cubatão de 

Santos, o qual era quase inadiável e não se transitava sem que fosse aos ombros dos 

índios e sempre em evidente perigo de vida, por se passar por uns apertados tão 

fundos, nascidos da primeira picada que os primeiros habitantes tinham feito, e tão 

estreita, que não cabia mais do que uma pessoa ou animal, ficando muitas vezes 

abafados debaixo da terra que com as chuvas desabava e outros mortos nas 

profundas covas que com os pés faziam, o que aqui chamam “Caldeirões”, me 

resolvi a escrever à Câmara desta Cidade, à de Santos, Itu, Atibaia, Sorocaba, 

Parnaíba, Jundiaí, Mogi-Mirim e Mogi-Guaçu, uma carta, cuja cópia vai ser inserta, 

de que resultou darem-me o donativo gratuito de 2:668$905 [dois contos, seiscentos 

e sessenta e oito mil e novecentos e cinco] réis com que dei princípio ao sobretudo 

caminho no mês de maio do corrente ano e tenho quase vencido, porque espero até o 

fim deste mês completar o melhor de toda a América e ainda de muitos da Europa, 

tendo-se-lhe formado infinitas pontes das mais duráveis madeiras, confessando todo 

este povo que, em um século, nem estas, nem o caminho poderão ser arruinados.159 

 

Apesar da pomposa descrição do capitão-geral, orgulhoso de seus feitos, ou melhor, da 

sua tentativa de superestimar o que até então, segundo ele, ninguém tinha feito, nove anos 

depois o caminho já fazia água, conforme transparece no depoimento do Frei Gaspar da 

Madre de Deus: 

[...] um caminho, ou para melhor dizer, uma caverna tortuosa, profunda, e tão 

apertada que nos barrancos colaterais se viam sempre reguinhos abertos pelos 

cavaleiros, os quais não podiam transitar, sem irem tocando com os estribos 

naqueles formidáveis paredões; caverna na qual permaneciam em todo tempo 

degraus de terra escorregadiça, e alguns tão altos que às bestas era necessário vencê-

los de salto quando subiam e arrastando-se quando desciam; uma viela lodosa, quase 

toda cheia de atoleiros, que sucediam uns aos outros, com breves interpolações de 

 
158 O termo “muralha” foi imortalizado no romance histórico escrito por Dinah Silveira de Queiroz, em 1954, 

que virou série televisa tempos mais tarde. O livro, ambientado entre São Paulo e o sertão das minas gerais no 

final do século XVII e início do século XVIII, narra as vicissitudes e desventuras de personagens fictícios e 

históricos, descrevendo costumes, culturas e, principalmente, o ambiente que levou à Guerra dos Emboabas. No 

caminho para o planalto, uma das personagens que está em São Vicente, atravessa as escarpas e transpõe a 

“muralha” da Serra do Mar, que separa o litoral da vila de São Paulo de Piratininga. QUEIROZ, Dinah Silveira 

de. A muralha. Rio de Janeiro: Record, 2000.  
159 SALDANHA, Martim. L. L. de. Correspondência datada de 1781. DI, 1903, v. 18, p. 393-394. 
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terreno povoado de pedrinhas facilmente deslocáveis, que mortificavam os viajantes 

de pé, e constituíam aos animais um perigo evidente de escorregarem e caindo 

arrojarem os cavaleiros, e cargas, como sucedia muitas vezes; uma passagem 

rodeada de despenhadeiros, que obrigavam aos caminhantes irem com muito tento 

para não se precipitarem; enfim um passo laboriosíssimo, uma série contínua de 

perigos foi a serra noutro tempo.160 

 

As melhorias feitas no Caminho do Mar ocorriam de forma lenta e cada governador-

geral preocupava-se em tornar o trajeto o mais trafegável possível para quem se aventurasse 

por ele. A economia açucareira, contudo, a partir da segunda metade do século XVIII, 

impulsionou a realização de obras para melhorar a comunicação entre as duas regiões. 

Sucessor de Lobo de Saldanha, o então governador da Capitania, Francisco da Cunha 

Menezes (1782-1786) encabeçou melhorias no caminho para que os tropeiros, que já 

percorriam a estrada desde o tempo de Morgado de Mateus, pudessem descer e subir a serra 

com mais frequência. Em ofício encaminhado ao comandante de Praça de Santos, em 1785, o 

governador ordenava que a partir daquela data fosse proibido atrapalhar os condutores de 

açúcar oriundos de Itu, pois o produto precisava ser despachado com a maior brevidade 

possível para Portugal.  

Dois anos depois, quando assumiu o governo da capitania, Bernardo José Maria de 

Lorena (1788-1797) destacou-se pelo incentivo à exportação do açúcar paulista. Além disso, 

construiu um novo caminho de São Paulo para Santos, que ficou conhecido como Calçada do 

Lorena, e proibiu o escoamento do açúcar do planalto pelo porto do Rio de Janeiro, 

direcionando a exportação para o porto de Santos. O decreto do governador beneficiou a 

ligação São Paulo/Santos, tirando da rota comercial os mais antigos portos do produto, a 

saber: Ubatuba e São Sebastião. A iniciativa de Lorena foi financiada por produtores e 

comerciantes paulistas ligados à lavoura açucareira, bem como por agricultores que 

cultivavam, sobretudo, milho e feijão, e que almejavam comercializar seus produtos em outras 

praças coloniais. 

A construção da Calçada contou com a participação de oficiais vindos do Reino, 

reunidos no Real Corpo de Engenheiros de Portugal, grupo este que tinha acabado de terminar 

seus trabalhos de reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755.161  

 
160 DEUS, Frei Gaspar da Madre apud SANTOS, Álvaro R. dos S. A Serra do mar: Da Trilha dos Tupiniquins à 

Rodovia dos Imigrantes. São Paulo: O Nome da Rosa, 2004. p. 65. 
161 Para uma análise da atuação desses engenheiros militares na cidade de São Paulo, cf. MORI, Victor Hugo et 

al. (org.) Arquitetura Militar: um panorama histórico a partir do Porto de Santos. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado: Fundação Cultural Exército Brasileiro, 2003, p. 95-98. 
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Os engenheiros tiveram uma extensa atividade em São Paulo, que incluía o desenho de 

vilas, monumentos, igrejas, estradas etc. Entre os oficiais, estava o engenheiro militar João da 

Costa Ferreira, que projetou a nova estrada idealizada por Bernardo de Lorena. É importante 

destacar que João Costa Ferreira foi o responsável por projetar o Chafariz da Misericórdia na 

cidade de São Paulo, obra esta que será construída e concluída por Joaquim Pinto de Oliveira, 

em 1795, já velho conhecido dos paulistas naquela altura, que apelidaram o chafariz em sua 

homenagem, ou seja, o Chafariz do Tebas.  

Sob a batuta de Costa Ferreira, os oficiais estudaram a região e fizeram diversos 

levantamentos cartográficos e hidrográficos, assim como realizaram avaliações das 

experiências anteriores para traçar o novo trajeto, evitando-se escolher um caminho que 

contemplasse encostas e vales, que era um dos motivos das reclamações dos vários viajantes 

que subiam a mata, conforme pontuamos aqui. 

Para reduzir o acentuado declive de um dos trechos da serra, o caminho foi traçado em 

ziguezague. Como o projeto previa a intensificação da passagem de tropeiros, foi estabelecido 

que o caminho devesse ter, em média, três metros de largura, sendo a pista calçada com 

pedras, provavelmente trazidas de Santos. Além disso, pensou-se em fazer o caminho em 

forma de “V”, pois assim as águas da chuva correriam sem o risco de erodir ou empossar o 

calçamento. Iniciada em 1790, a Calçada do Lorena foi inaugurada em 1792, com o regozijo 

do governador sinalizando que por ela se poderia viajar até de noite.  

Em carta a Martinho de Melo e Castro, datada de 1792, Lorena escreve que havia 

resolvido o “mais forte obstáculo ao comércio”.162 

 
162 ODALIA, Nilo; CALDEIRA, João R. de C. (org.). História do Estado de São Paulo: a formação da unidade 

paulista. São Paulo: Unesp: Imprensa Oficial Arquivo do Estado. 2010, v.1. p. 219. 
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Imagem 6: Caminho do Padre José, Caminho de Cubatão, Calçada do Lorena e Caminho do Mar. Adaptação de 

mapa antigo feita por Álvaro Rodrigues dos Santos, do livro A grande barreira da Serra do Mar, p. 64. 

 

A Calçada do Lorena possibilitou o trânsito intenso de tropas de mulas durante o ano 

todo, sem oferecer demasiados prejuízos aos envolvidos no comércio, sobretudo porque as 

tropas desciam e subiam a serra carregadas de mercadorias. Se no governo do Morgado de 

Mateus, como vimos, uma das principais reclamações dos comerciantes era a falta de frete ao 

retornar do porto de Santos, tal medida foi, em parte, resolvida no governo de Lorena. 

Segundo Luís Fragoso, o comércio paulista entre 1765 e 1808, cresceu 150%, e “esse 

crescimento estaria ligado, por um lado, à introdução e aumento da agroexportação no 

território paulista, gerando uma maior demanda por alimentos, e, por outro lado, à 

manutenção de um comércio intercontinental”. Ainda de acordo com Fragoso, “ao lado da 

agricultura mercantil de alimentos, deve ser acrescentado ainda o intenso comércio de mulas e 

bovinos entre a Capitania e a praça carioca” que, entre 1790 e 1800, girava em torno de 10 

mil mulas e já na segunda década do século XIX, esse número triplicou, subindo para 30 

mil.163  

 
163 FRAGOSO, João Luís. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de 

Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 135-136. 
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É importante ressaltar e apresentar os dados de como o açúcar teve papel fundamental 

entre as mercadorias que saiam do Planalto em direção ao porto de Santos. Maria Thereza 

Petrone compilou as informações e aponta que, em 1797, passaram pelo porto de Santos 

aproximadamente 114 mil arrobas de açúcar, que teriam sido produzidas tanto no Planalto 

como na Baixada Santista. Já em 1799, após a liberação dos portos do litoral para comércio de 

além-mar, houve um aumento substancial das exportações que bateram a cifra de 213.638 

arrobas de açúcar.164 Daí a importância que teve o calçamento do Caminho do Mar para 

economia paulista, a ponto de Roberto Simonsen citar parte do livro Divertimento Admirável, 

de Manuel Cardoso de Abreu, que traçou um panorama da capitania paulista nas últimas 

décadas do século XVIII: 

 

Os moradores da vila de Santos são mais abastados em razão de ser este o porto de 

mar onde se desembarcam as fazendas que vêm do Rio de Janeiro para a capitania e 

minas de Cuiabá e Mato Grosso. Juntamente ali, se acha o distrito do sal, onde 

forçosamente se vai buscar e é distante esta vila da cidade de São Paulo [...].165 

 

Embora Bernardo de Lorena tenha determinado às câmaras de Santos e de São Paulo 

que zelassem pelo calçamento, as ordens não foram cumpridas. Com o tempo, a Calçada já 

apresentava buracos, em suas muitas curvas “se sucedem os precipícios” e passou a ser um 

“inevitável purgatório com que se defrontam os transportadores de cargas”. Para completar, 

ocorria “pavoroso desmoronamento” e a subida ficou praticamente tão ruim como antes.166 

É notório que o restabelecimento e aumento da produção açucareira impactaram 

decisivamente a vida de Tebas. As atividades do mestre de obras não só aumentaram devido 

ao enriquecimento da capitania gerado pelo açúcar, como engendraram uma nova dinâmica 

nas relações que mantinha com seus senhores e com a própria liberdade, como será narrado 

adiante.  

Quando Bernardo de Lorena inaugurou a Calçada, já com a idade avançada, distante 

do Caminho do Mar, casado e pai de dois filhos, Tebas passava os dias em sua casa na capital 

paulista, após uma longa jornada trabalhando e caminhando pelas ruas do atual centro de São 

Paulo.  

 

 

 
164 PETRONE, Maria Thereza. S. Op. cit., p. 152. 
165 SIMONSEN, Roberto. Op. cit., p. 232. 
166 FLORENCE, Hércules. Op. cit. 
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1.4 Santos no comércio transatlântico de escravos  

 

O tráfico transatlântico de escravos constituiu-se como o maior deslocamento forçado 

da história da humanidade. Calcula-se, por baixo, que cerca de 11 milhões de africanos foram 

arrancados de suas terras e traficados para as Américas. Desse total, 45% desembarcaram no 

Brasil, “compondo perto de desafortunados 5 milhões de homens, mulheres e crianças”.167  

O comércio escravista foi um dos grandes negócios que moveu a economia colonial e 

imperial no Brasil e alhures. As demandas do mercado interno, bem como o aumento das 

exportações careciam de braços para o trabalho que a rentabilidade, as exegeses religiosas168 e 

a baixa reprodução da população colonial justificariam negociar do outro lado do Atlântico.  

O monumental comércio estruturou-se ao longo do século XVI, mas foi 

principalmente no século XVII que o número de traficados aumentou vertiginosamente – 

desse período em diante continuou aumentando de maneira assombrosa. Para que a comércio 

escravista funcionasse de forma consistente, foi preciso mobilizar um conjunto significativo 

de agentes, que incluía mercadores africanos, europeus e coloniais, assim como uma extensa 

rede de trabalhadores que operavam “a rede miúda do tráfico”,169 que ia desde grupos que 

capturavam pessoas no interior africano e os transportavam até os portos da costa, até 

marítimos que trabalhavam durante a travessia do Atlântico e negociantes que vendiam os 

cativos nos mercados das Américas. Em suma, chefes africanos, funcionários da coroa, 

pombeiros170, tripulantes, além de uma gama de comerciantes locais que, mesmo 

indiretamente, participavam do tráfico fornecendo alimentos, vestuário e seguro para as 

embarcações. Grande parte da eficiência na captura dos cativos – ressalto – é que ela era 

efetuada por grupos rivais (ou que se tornavam inimigos ao longo do processo) e que foram 

empoderados pelos traficantes, muitos dos quais africanos. 

 
167 REIS, João José. Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 

36. 
168 É conhecida a passagem bíblica (Genesis, capítulo 9) sobre a Maldição de Cam para justificativa religiosa da 

escravização dos africanos. Segundo essa passagem, Noé teria amaldiçoado um de seus filhos (Cam), assim 

como todos os descendentes dele a serem servos, porque Cam o teria visto nu. Cam, segundo os exegetas do 

século XVI, foi o responsável por povoar a África após o dilúvio e, portanto, seus descendentes seriam os 

africanos. 
169 RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola 

ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Cf. o capítulo 3, no qual o autor aborda 

os agentes responsáveis pelo funcionamento operacional do tráfico, entre eles pombeiros, mercadores e 

contrabandistas.  
170 Narrando um incidente que envolveu “pombeiros negros” em São Paulo, John Monteiro destaca que “o uso 

do termo pombeiro, palavra de origem africana [designava] africanos ou mestiços que se ocupavam em fornecer 

escravos do interior aos comerciantes portugueses do litoral”. Mas no epsódio narrado pelo historiador, “’os 

pombeiros negros’ seriam, no caso, índios do povoado especializados em no apresamento de índios do sertão”. 

MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 66. 
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As somas de capital empregadas na empreitada eram vultosas, contando inclusive com 

o financiamento de grandes patrocinadores e acionistas. Marcadas pela singularidade do 

negócio, as próprias embarcações (tumbeiros) tinham mais tripulantes locados na labuta do 

que outros navios, incluindo os que tinham peso e características semelhantes. Isso porque a 

natureza do comércio exigia tais especificidades. Em outras palavras, se quisessem sobreviver 

e manter a mínima segurança durante as viagens, os capitães das embarcações negreiras 

precisariam aumentar o número de subordinados a fim de viajar e controlar os escravizados. 

Mas não eram quaisquer profissionais que subiam a bordo dos navios e zarpavam nas viagens. 

Era preciso empregar pessoas qualificadas em diferentes funções, incluindo aqueles que 

cuidariam da saúde e do controle dos escravizados que adoeciam ou se rebelavam em alto-

mar.  

Outro elemento distintivo é o valor investido nos tumbeiros que partiam carregados de 

produtos a serem cambiados por pessoas na África, que superavam os demais navios que 

transportavam cargas. O investimento só era menor que os aplicados na defesa de 

embarcações responsáveis pelo transporte de ouro e prata. Em troca de seres humanos, 

mercantilizados e tornados escravos, os africanos, sobretudo as elites envolvidas na empresa 

traficante, recebiam produtos como tecidos, facas, ferro, machados, armas, bebida, tabaco 

entre outros bens considerados valiosos oriundas da América, Ásia e Europa.171 

Os produtos oferecidos no comércio escravista aguçaram o apetite dos mercadores 

africanos, mas o escravo era a mercadoria mais valiosa do trato comercial. De acordo com 

Corcino Medeiros dos Santos,  

 

Nas exportações do Rio de Janeiro para Benguela aparecem as seguintes 

mercadorias: açúcar, aguardente, tabaco, farinha de mandioca, café, arroz, algodão e 

fazendas da Europa. Parece serem as mesmas que eram mandadas também para 

Angola. De Benguela para o Rio de Janeiro, vieram além dos escravos que era a sua 

principal mercadoria, marfim, cera e um pouco de azeite de coco. [...] de um modo 

geral o valor das exportações de Angola para o Rio de Janeiro era superior ao das 

importações. A razão é que a sua principal mercadoria, o escravo, era muito 

valorizado. Por outro lado, o ouro e o dinheiro em espécie que do Rio de Janeiro saía 

para a aquisição de escravos não era contabilizado como importação. A compra dos 

escravos nos portos africanos não era feita somente por gêneros do Brasil e 

 
171 Há uma vasta produção historiográfica sobre as características do tráfico negreiro que não seríamos capazes 

de resumir aqui, até porque não é esse o objetivo do texto. No entanto, sobre os elementos que sinalizamos neste 

e no parágrafo anterior, os trabalhos a seguir podem fornecer subsídios relevantes para se construir um panorama 

do tráfico de escravos: RODRIGUES, Jaime. Op. cit.; LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África: uma história 

de suas transformações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; KLEIN, Hebert S. O tráfico de escravos no 

Atlântico. Ribeirão Preto: Funpec, 2004. 
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mercadorias da Europa, mas também por dinheiro vivo e ouro em pó, barra ou em 

objetos.172  

 

O desembarque de escravizados no Brasil concentrou-se nas regiões que abrigavam os 

principais portos da América Portuguesa: Rio de Janeiro e Salvador, sobretudo, mas também 

Recife e São Luís, que recebiam navios procedentes, em maior escala, de Angola e Costa da 

Mina. Durante três séculos, a cidade do Rio de Janeiro figurou como o maior porto escravista 

do Atlântico, seguida pela Bahia. Assim, “32% dos africanos escravizados nas Américas 

foram carregados em navios saídos apenas desses dois portos luso-brasileiros”.173 Desses 

portos, os cativos partiam rumo a outras cidades brasileiras, principalmente as do Centro-Sul, 

visando atender as demandas da produção agrícola e mineradora.  

O tráfico negreiro teve maior fluxo nas regiões em que a colonização foi mais 

dinâmica, já que necessitava de recursos substanciais para operar. Nesse sentido, o porto de 

Santos, até os primeiros anos do século XIX, teve participação discreta no tráfico atlântico de 

escravos. Alice P. Canabrava, debruçada sobre os séculos XVI e XVII, estudou a participação 

dos paulistas nas redes de envio de escravos para o Rio da Prata. Segundo ela, o comércio de 

escravos africanos na América meridional era rentável e o valor dos escravos variou bastante: 

“em S. Paulo, uma escrava da Guiné valia 25$000 [vinte e cinto mil réis] em 1612; em 1613, 

uma negra africana era adquirida por 38$000 [trinta e oito mil réis] se bem que tivesse sido 

avaliada em 24$000 [vinte e quatro mil réis]”. No entanto, continua a autora, “somente no fim 

do século XVII é que se deu a notável valorização dos africanos quando, com a descoberta 

das minas, se agravou o problema da mão de obra.” Canabrava ainda destaca que a 

atratividade do comércio de escravos foi tanta, que os governadores do Rio da Prata 

“solicitavam ao Rei seus salários em licenças de escravos” e os juízes que trabalhavam no 

arremate de cativos, “preferiam receber em escravos negros o terço que lhes cabia”. Além 

disso, aponta que a importação de índios do planalto paulista não adquiriu importância 

expressiva devido ao “incremento da importação dos escravos africanos [...] e porque se 

preferia o negro ao índio nas minas de Potosí”.174 O índio era preterido, grosso modo, devido 

à impossibilidade de a Coroa auferir lucros com seu comércio, já que poderia ser apreendido 

sem intermediários. Por isso, inclusive, as ordens religiosas cravaram suas unhas para utilizar 

 
172 SANTOS, Corcino Medeiros dos Santos. O Rio de Janeiro e a conjuntura Atlântica. Rio de Janeiro: 

Expressão e Cultura, 1993. p. 160. 
173 REIS, João José. Op. cit., 2019, p. 36. 
174 CANABRAVA, A. P. Op. cit., p. 117-118. 
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seus talentos na produção de especiarias e ervas para um rico comércio de medicamentos na 

Europa. 

Ainda que tímida no século XVIII, a vila santista teve participação no circuito do 

tráfico atlântico de escravos. Com base em informações da plataforma digital Slave Voyages, 

os primeiros registros apontam o desembarque de escravos em portos paulistas em 1718-1719. 

Em Santos, especificamente, desembarcaram cerca de 200 escravos nesse período – número 

que sequer arranhou a preponderância do Rio de Janeiro.175 No entanto, o tráfico de escravos 

em Santos nesse período, embora pouco explorado pela historiografia, demonstra que as 

entranhas do infame comércio eram profundas e abrangentes no Brasil colonial. 

Citamos que nos idos de 1722, o capitão-geral da capitania paulista, Rodrigo César de 

Menezes, emitiu uma normativa para alfândega da Vila de Santos, determinando a cobrança 

de impostos sobre os escravos provenientes de Angola, Cacheu e Costa da Mina. Até 1700, 

porém, os escravos africanos na capitania eram poucos, trazidos provavelmente do Rio de 

Janeiro. No entanto, já nos primeiros anos do século XVIII, São Paulo passou por um 

vigoroso crescimento no número de escravos negros. A força de trabalho até então 

predominantemente indígena, passou a ser dominada por brancos livres e escravos negros. No 

mesmo ano de 1700, a Coroa Portuguesa autorizou os paulistas a “obter” escravos 

diretamente da África, algo até então inédito para a capitania. Segundo Vidal Luna e Herbert 

Klein, “iniciado esse fluxo de escravos africanos, seu crescimento foi constante a cada ano, e 

a nova força de trabalho seria crucial na implantação de uma próspera economia açucareira e 

cafeeira em São Paulo”. Os autores apontam ainda que após o restabelecimento da empresa 

açucareira impulsionado no final da década de 1760, a população paulista computava 83.800 

pessoas, das quais 23.333 eram escravos africanos.176 Por ser o porto o principal escoadouro 

da capitania, Santos possuía o maior percentual de escravos da região nesse período, 

computando 40% de cativos em comparação aos 29% para o restante do litoral.177 

Embora o século XIX extrapole o período de vida do nosso biografado e muitas das 

características desse período sejam distintas do século XVIII, por vezes avançaremos por este 

tempo para subsidiar ou exemplificar determinados argumentos aqui arrolados. Os dados 

sobre escravidão negra em Santos no século XVIII são escassos, o que não significa que não 

possamos escavar as areias do século seguinte (na Baixada e alhures) na expectativa de 

encontrar vestígios de histórias que tiveram início ou foram articuladas antes.  

 
175 Slave Voyages. Disponível em: https://slavevoyages.org/assessment/estimates. Acesso em: 20 dez. 2019. 
176 LUNA, Francisco Vidal; KLEIN, Herbert S. Evolução da sociedade e economia escravista de São Paulo, 

1750 a 1850. São Paulo: Edusp, 2006. p. 39-45. 
177 Idem, p. 49-50. 
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Corcino Medeiros tabulou informações dos navios procedentes de diferentes portos do 

Brasil (Rio de Janeiro, Bahia, Santos, Pernambuco, Paranaguá etc.) e de Lisboa que deram 

entrada no porto de Buenos Aires, entre 1800 e 1822. Entre 1803 e 1804, apenas dois navios 

proveniente de Santos aportaram em terras portenhas, um em cada ano, ao passo que do Rio 

de Janeiro chegaram 19 embarcações. Mas, à medida que os anos passavam, aumentavam 

também os navios negreiros que zarpavam da Baixada Santista. Seis anos mais tarde, ou seja, 

em 1810, doze embarcações negreiras partiram de Santos em direção a Buenos Aires, número 

este que superou o porto da Bahia, de onde partiram 10 navios negreiros no mesmo período. E 

Santos assim se manteve, com saídas anuais de embarcações que só perdia em número de 

viagens para o Rio de Janeiro e para Bahia.178 

O porto de Santos também era o destino de escravizados contrabandeados da Bahia. 

Para burlar a lei de 1850, que acabou com tráfico negreiro, era comum matricular escravos 

recém-chegados “como marinheiros na Bahia e desembarcá-los como mercadoria, sobretudo 

no Rio de Janeiro, Santos e Porto Alegre”.179 

O tráfico de escravos foi considerado altamente lucrativo por diversos estudiosos, bem 

como para inúmeros viajantes contemporâneos, um feitio altamente rentável. Segundo 

Manolo Florentino, que analisou diversos documentos referentes às viagens realizadas por 

navios negreiros, nas primeiras décadas do século XIX, a rentabilidade do tráfico era de cerca 

de 20%, isso considerando o trecho entre Angola e Rio de Janeiro.180 Embora rentável, o 

tráfico era um negócio de alto risco. Os índices elevados de mortalidade durante a travessia do 

Atlântico, a pilhagem e o corso em alto-mar, exigiam dos acionistas e capitães de navio a 

realização de um seguro que cobrisse os riscos da atividade escravista. Um exemplo para 

mitigar as perdas foi citado por Robert Conrad, que incluiu no rol de riscos a captura dos 

tumbeiros pela esquadra britânica. Ao descrever uma das embarcações envolvidas no 

transporte de escravos, o brigue Henriquetta, que fez viagens entre a África e a Bahia de 1825 

a 1827, o autor destaca:  

 

As atividades de um navio [...], o brigue Henriquetta, revelam a organização 

comercial e métodos de um sólido mercador de escravos. [...] Em 1825, o H.M.S 

Maidstone avistou o Henriqueta em Lagos[...], mas o tumbeiro conseguiu 

desembarcar sua carga na costa vizinha e assim escapou à captura. [...] O tumbeiro 

estava armado, afirmou um relatório sobre esses eventos, “e havia preparado suas 

armas para resistir”. Os lucros auferidos por esse navio e outros como ele eram 

 
178 SANTOS, Corcino Medeiros dos Santos. Op. cit., p. 202. 
179 REIS, João José. Op. cit., 2019, p. 152. 
180 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos. São Paulo: Companhia das 

Letas, 1997. p. 168. 
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grandes, e foram tomadas medidas sistemáticas para diminuir o impacto financeiro 

de suas capturas. O ganho líquido das seis viagens registradas do Henriquetta foi 

estimado em 80 000 libras esterlinas, cerca de 26 libras por escravo entregue, e os 

lucros de uma viagem apenas teriam sido suficientes para compensar seu 

proprietário pela perda de três outros navios. Além disso, para maior segurança, o 

Henriquetta “foi segurado no Rio de Janeiro... por um premio que incluía o risco de 

captura pelos cruzadores britânicos”. Incomum, talvez, foi o destino do Henriqueta e 

de seu proprietário. Segurar o lucrativo brigue havia sido uma precaução inteligente 

tendo em vista o fato de que foi finalmente capturado em setembro de 1827, com 

569 escravos a bordo [...], condenado no mês seguinte e vendido em leilão 

público.181 

 

Outro dispositivo a tirar o sono dos agentes envolvidos no tráfico era a Lei do 

Equipamento (Equipment act), implementada pelos britânicos em agosto de 1839 à revelia da 

Coroa Portuguesa. Desde os primeiros anos do século XIX, especialmente a partir de 1817, a 

Inglaterra pressionava Portugal a acabar com o tráfico transatlântico de escravos. De acordo 

com essa nova lei, navios ingleses estavam autorizados a interceptar e enquadrar no crime de 

tráfico as embarcações que navegavam sob bandeira portuguesa equipadas com instrumentos 

característicos do comércio negreiro, mesmo que tais embarcações não estivessem 

transportando escravos no momento da interceptação. Assim, toda embarcação que navegasse 

pelo Atlântico portando “escotilhas gradeadas em vez de escotilhas fechadas, que são comuns 

nos navios mercantes; [...] Divisões ou anteparos no porão ou no convés mais numerosos que 

o necessário para navios engajados no comércio legítimo”, além de grilhões, algemas e 

quantidade de água, alimento e vestimenta além do que a tripulação necessitasse, durante 

determinado percurso, seria interceptada e aprisionada pelos ingleses. Todos esses itens e 

alguns outros, eram provas “de real emprego do navio no transporte de negros ou outros, com 

o objetivo de submetê-los à escravidão, e o navio e a carga devem então ser condenados [...]”, 

versava a lei.182 Entre 1840 e 1842, sob o veredito do Equipment act, mais de duzentos 

tumbeiros foram aprisionados pelos ingleses, sendo que 192 foram condenados. 

Ainda que não fossem capturadas, algumas embarcações poderiam terminar a viagem 

com saldo negativo. Uma dessas embarcações era o Conceição Esperança, navio brasileiro 

operado pelo negociante paulista, também traficante de escravos, Antônio da Silva Prado, 

mais tarde conhecido como Barão de Iguape. Esse mercador operou duas viagens de Santos a 

Moçambique, sendo a primeira partida em 26 de julho de 1820, com retorno em janeiro de 

1821; e a segunda com início em agosto de 1821, retornando em 2 de fevereiro de 1822.  

 
181 CONRAD, Robert E. Tumbeiros: o tráfico de escravos para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 81-82. 
182 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. O alufá Rufino: tráfico, escravidão 

e liberdade no Atlântico Negro (c.1822- c.1853). São Paulo: Companhia das Letras. 2010. p. 194. 
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A primeira viagem do tumbeiro trouxe prejuízo ao escravista, pelo menos a considerar 

a correspondência que Silva Prado encaminhou a um correspondente na Bahia. Segundo a 

missiva, “na primeira viagem do Conceição Esperança, dos 461 cativos embarcados apenas 

214 sobreviveram. Vale dizer, mais da metade (53,6%) faleceu na viagem ou nos primeiros 

dias e semanas no Brasil”.183 

Reitero aqui sem o receio de ser repetitivo: embora o século XIX extrapole nosso 

campo de investigação, adentramos esse período para exemplificar que o tráfico de viventes e 

a escravidão negra constituiu-se com um sistema altamente complexo que foi se modificando 

ao longo das décadas, mas que guardou desde sempre elementos comuns, entre eles a ânsia 

por lucro e o desejo em controlar o destino de milhões de indivíduos. 

Terminada a travessia, as embarcações eram recebidas por toda sorte de gente ansiosa 

pela “mercadoria” transportada. Ao desembarcar em Santos, por exemplo, os escravos eram 

levados à Casa do Tororó, onde ficariam isolados em quarentena para evitar a profusão de 

doenças. O local passou por reformas no final do século XVIII para abrigar os cativos e 

propiciar um ambiente minimamente salubre para que não adoecessem e pudessem recompor 

parte da saúde antes de serem arrematados por algum senhor de escravos.184 

Ao chegarem aos portos de destino, muitos africanos festavam o desembarque. Não 

porque estavam felizes de terem sido arrancados de suas terras para serem escravizados num 

mundo desconhecido, mas porque acreditavam que ao embarcar num navio negreiro seriam 

mortos. Por isso, “sobreviver podia ser motivo de festa na chegada ao outro lado do oceano”. 

Essa euforia foi notada por alguns viajantes estrangeiros, que “ao visitar os mercados de 

escravos do Recife e do Rio de Janeiro, registram a alegria demonstrada por homens e 

mulheres em péssimas condições físicas depois de cruzar o Atlântico”.185 

Nas primeiras décadas do século XIX, o jornal O Farol Paulistano relatou:  

 

Há dias desembarcaram no porto da Bertioga 270 escravos novos, vindos da Costa 

d’África. O juiz de fora da Vila de Santos foi imediatamente sequestrá-los, e estão 

em depósito. Dizem-nos que o navio em que vieram, retirando-se para fora do porto, 

dera à costa, e que morrera o capitão. Alguns marinheiros estão presos. Por oras 

ainda não se sabe a quem pertencem os escravos. Deus queira que em todas as partes 

haja tanta vigilância em não deixar entrar por contrabando em nossos portos essa 

 
183 MARCONDES, Renato L.; MOTTA, José Flávio. As viagens do Conceição Esperança: tráfico de escravos 

entre São Paulo e Moçambique (1820-22). Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura. Campinas, v. 25, n. 2, p. 

47, jul./dez. 2017.  
184 Idem, p. 45-46. 
185 RODRIGUES, Jaime. Navio negreiro. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio dos Santos (org.). 

Dicionário da Escravidão e da Liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 344. 
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classe desgraçada, e que os repetidos prejuízos dos especuladores os vão 

desanimando deste tráfico vergonhoso e bárbaro.186 

 

Esse não era o caso de Tebas, todavia, cuja vida na cidade devia ser de interesse 

justamente devido à sua arte, pois o minotauro não devora a todos em sua sanha mercantil, e 

foi justamente essas brechas que tornaram o comércio e o uso de escravos uma atividade tão 

longeva. Tebas não só se tornaria um homem livre, como seria senhor de escravos já no 

entardecer do século XVIII. 

Em 1765, conforme citamos, Morgado de Mateus organizou um recenseamento da 

capitania paulista, incluindo a população santista. Embora Tebas não apareça arrolado como 

morador da Baixada, outros companheiros de cativeiro são registrados pelos funcionários 

coloniais que batiam de porta em porta para coletar informações como nome, idade, renda, 

profissão e número de filhos ou agregados que habitavam cada residência. Nesse ano, a 

população de Santos computava aproximadamente 3.268 pessoas, sendo 1.929 livres e 1.339 

escravos. 

O historiador Alfredo Sousa, a pedido da Câmara Municipal de Santos, escreveu uma 

obra monumental sobre a história da cidade. Entre as várias informações registradas no livro, 

publicado em 1922, Alfredo transcreveu o recenseamento organizado pelo Morgado de 

Mateus, legando informações importantes sobre Santos. Os dados sobre a escravidão na vila 

setecentista são exíguos, lacuna essa que a historiografia pouco se debruçou, mas é com base 

nessas informações que podemos reconstruir parte do universo escravista que Tebas vivenciou 

enquanto transitou pela beira do mar.  

Como analisamos anteriormente, a vila de Santos da primeira metade do século XVIII 

não era uma região cuja produção estivesse voltada diretamente para exportação atlântica, 

mas sim baseada numa economia de subsistência e concentrada, sobretudo, no abastecimento 

interno. Nesse sentido, a escravidão também adquiriu características diferenciadas das áreas 

que congregavam grandes unidades escravistas. Na Baixada Santista, é possível inferir pelas 

informações recenseadas, que senhores e escravos normalmente trabalhavam ombro a ombro 

e dividiam a mesma moradia. Com rendas anuais baixas, era difícil – não impossível – para 

um lavrador santista ou outro trabalhador livre adquirir um escravo. A renda era instável e 

bastava algum imprevisto, como doença, variação de preços ou morte do chefe da família para 

 
186 O Farol Paulistano, 8 out.,1831. Disponível em: 

www.novomilenio.inf.br/santos/h0313f.htm?fbclid=IwAR18j4pg3bNSSZiqx2YyHbgCkKm08M_3ebXAvug80S

WCxx-7E9jrZSHUSHw. Acesso em: 20 dez. 2019. 
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arruinar o núcleo familiar e arrastá-los para miséria, como ocorreu com Joanna de Oliveira, 

viúva de 70 anos que “vive de esmolas” na Rua do Curtume.187  

Nota-se também, um maior número de mulheres descritas como forras, o que nos leva 

a supor que fossem mais baratas que os escravos homens ou que devido a sua volatilidade 

para trabalhar nas lavouras e também nos serviços domésticas, poderiam ser adquiridas com 

mais regularidade. 

O recenseamento também elucida os variados ofícios exercidos por escravos e 

libertos. Havia uma profusão de ofícios manuais, como ferreiros, carpinteiros, alfaiates, 

tecelões e mestre de obras. Além desses, havia barbeiros, caixeiros, comerciantes, lavradores, 

quitandeiras e tanoeiros. A maioria dos escravos e libertos tinha, em média, 35 anos, mas 

identificamos casos como as de “Rosa Maria Baptista, parda forra”, moradora da Rua da 

Praia, que tinha 60 anos. Sua vizinha, “Marianna da Motta, preta forra”, tinha 50 anos ou os 

longevos “Manuel Alves de Azevedo, preto forro, oficial de entalhador”, de 90 anos e 

“Thereza Barbosa, preta forra viúva que vive de sua agencia”, também nonagenária.188 

Havia situações peculiares em que os recenseadores registraram agregados libertos 

morando na companhia de amigos, também libertos, em função de melhores condições de 

trabalho e renda que esses últimos possuíam, além, é claro, de serem proprietários de casa 

própria. Na Travessa do Parto, o sapateiro “Joaquim Gomes da Rocha (36 anos), casado com 

Joseph Maria Rosa (21 anos), ambos pretos forros, pais de Joaquim (1 ano) e Maria (3 anos)”, 

tinham como agregados os libertos Joaquim (30 anos) e Antonio (38 anos). Na “Rua que 

principia do pelourinho até Santa Catharina da parte do Campo que fica à mão direita”, a 

lavradora Maria de Albernaz, de 70 anos, desfrutava da companhia de “Isabel (24), Gertrudes 

(20), Antonia (30), Caetano (50), Francisco (2) e Margarida (2), todos forros”.189  

O número de escravos não sofreu variações bruscas na segunda metade do século 

XVIII. Dez anos após o recenseamento, portanto em 1775, a vila registrava 1.339 escravos e, 

em 1799, o número era de 1.453 cativos. Nesses 24 anos, a média foi de 1.464 pessoas 

escravizadas por ano. 

O casamento entre libertos e escravos figurou nas anotações dos funcionários 

coloniais. Não eram muitos os casos dessa natureza, mas na Rua de S. Francisco morava 

“Gonçalo (50 anos) preto forro official de alfaiate casado com Paschoa preta captiva”, pais de 

“Anastacio de idade de 8 annos, Ignacio de idade de 2 annos, Isabel de idade 6 annos todos 

 
187 SOUSA, Alberto. Op. cit., p. 82. 
188 Idem, p. 24-32. 
189 Idem, p. 42-58. 
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forros”. Já na Travessa do Carmo, “Ignacia (32 anos) parda forra casada com Miguel captivo 

que vive do seu officio de carapina”, são os pais de “Francisco de idade de 2 annos, Thereza 

de idade de 4 annos, Gaspar de idade de 23 annos, Manuel de idade de 18 annos”. A diferença 

da idade do filho Gaspar para sua mãe é de nove anos, mas “esta conforme o original”, ou 

seja, é exatamente assim que aparece no recenseamento, destaca Alberto Sousa.190  

Ao estudar a família escrava em Santana do Parnaíba, em São Paulo, no século XVIII, 

Alida Metcalf sistematizou os casos de casamentos entre escravos e livres e apontou que: 

 

Os casamentos entre escravos e livres eram especialmente significativos porque 

expandiam o número de negros livres na população e criavam laços de parentesco 

entre escravos e negros livres. Tais casamentos gradualmente aumentaram a 

população negra livre, já que no casamento entre escravos e mulheres livres todos os 

filhos nasciam livres. Ademais, mesmo os casamentos entre escravas e homens 

livres podiam resultar na libertação dos filhos, visto que estes nasceriam escravos, 

mas o pai poderia libertá-los.191 

 

A família foi um dos elementos que caracterizou a vida dos escravos, servindo como 

importante fonte de estabilidade. Seja nas grandes plantations ou em pequenos domicílios, a 

formação de família entre os cativos garantia a troca de afetos, uma importante rede de apoio 

no interior do sistema escravista, mas também a congregação de braços para trabalhar no 

rocio familiar. No entanto, os escravos não podiam formar famílias independentes de seus 

senhores e, por vezes, eram obrigados a constituí-las próximo às residências destes, sendo 

afetadas diretamente pelas oscilações da vida senhorial. A riqueza e o tempo de vida dos 

proprietários, por exemplo, eram elementos que afetavam diretamente a família escrava. A 

morte ou o casamento de um senhor poderia implicar a compra ou a venda de um escravo, 

consequentemente, separando e desarticulando uma família. Devido a essas oscilações, Alida 

Metcalf destaca que entre os escravos de pequenos proprietários em Parnaíba predominou a 

formação de famílias escravas matrifocais. Nelas, o laço familiar mais provável de ser 

reconhecido e mantido pelos senhores era entre mães e filhos, ou seja, a despeito das 

mudanças na vida senhorial, mães e filhos permaneciam juntos. Para Alida, 

 

Por razões bastante práticas conservavam-se frequentemente as mães junto com seus 

filhos, especialmente os pequenos, para que elas pudessem continuar a criá-los. O 

vínculo entre mãe e filhos foi, de certa forma, o menor denominador comum da 

família escrava, e aquele com maior probabilidade de sobreviver aos deslocamentos 

 
190 Idem, p. 32 e 45. 
191 METCALF, Alida C. Op. cit. 
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durante o ciclo familiar escravo causados por herança ou mudanças econômicas na 

vida do proprietário.192 

 

Carlos Bacellar, debruçado sobre a Vila de Sorocaba nos séculos XVIII e XIX, 

também identificou casos de escravos casados com forros. Segundo ele, “o escravo solitário 

ou com poucos companheiros poderia ser casado com um forro, que, mantendo uma 

coabitação, ampliava os braços disponíveis. Ou, como também ocorria, este escravo podia ter 

seu cônjuge estabelecido junto à outra família”. Bacellar sinaliza que tais situações não eram 

raras em Sorocaba e que, muito provavelmente, criavam situações diferentes das senzalas de 

grande porte, onde os escravos se relacionavam com seus próprios pares.193  

A pobreza grassava na vila santista, assolando brancos e negros, livres ou escravos. É 

o que ocorria com a sexagenária “Maria Alves viúva que vive pobremente”, no Beco de 

Gonçalo Borges, ou a mendicância a que estava submetido no mesmo beco “João da Rocha 

(80 anos) solteiro que vive de suas esmolas”. Um pouco mais adiante, na Travessa do Carmo, 

também na mendicância estava “Theodosia (60 anos) parda forra que vive de esmola”.194 

No Beco de Gonçalo Borges, Maria Alves e João da Rocha certamente espreitavam o 

movimento da clientela na loja dos barbeiros que ali se concentravam. Entre o afiar das 

navalhas, o corte de cabelo, a colocação de perucas, a feitura da barba e do bigode, Maria e 

João observavam as idas e vindas daqueles que não se refutavam em “entrar com confiança 

numa dessas lojas, certo de aí encontrar [...] um barbeiro hábil”.195 Os serviços eram 

realizados predominantemente por negros, pelo menos é o que nos conta em sua viagem o 

pintor Jean Baptiste Debret ao observar as ruas do Rio de Janeiro do século XIX:  

 

No Rio de Janeiro como em Lisboa as lojas de barbeiros, copiadas das espanholas, 

apresentam naturalmente o mesmo arranjo interior e o mesmo aspecto exterior com 

a única diferença de que o oficial de barbeiro no Brasil é quase sempre negro ou 

pelo menos mulato”.196 

 

Em Santos, havia dois barbeiros no referido beco, um liberto e outro cativo, ambos 

negros. O primeiro era “Pedro Pantoja (60 anos), casado com Ursula de Godois de idade de 

56 annos pardos forros official de barbeiro”, enquanto o segundo era “Joseph (30 anos) 

 
192 Idem, p. 238. 
193 BACELLAR, Carlos A. P. Op. cit., 2001, p. 157. 
194 SOUSA, Aberto. Op. cit., p. 40 e 43. 
195 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e Histórica ao Brasil (tomo I). Tradução e notas de Sérgio Millet. 

São Paulo: Martins: Edusp, 1792, v. 1 e 2, p. 151. 
196 Idem, ibidem. 
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captivo, que vive do officio de barbeiro”, casado com a liberta Catharina. 197 Tudo indica que 

Joseph era escravo de ganho, já que o recenseamento aponta que “possuía renda”, embora não 

declarada pelo recenseado.  

Fenômeno peculiar das áreas urbanas, o escravo de ganho grassou nos becos e 

alagadiços da Baixada Santista. Os “negros de ganho” eram aqueles que iam para as ruas em 

busca de trabalho, sobretudo após completarem parte das tarefas do dia a dia na casa de seus 

senhores. Nas ruas, realizavam diferentes serviços remunerados entre os quais barbeiro, 

pedreiro, quitandeiro, quituteira, carregador, alfaiate etc. Ao receber o pagamento pelos 

serviços prestados, entregavam parte da quantia negociada previamente aos seus proprietários. 

A vida cotidiana dos escravos de ganho foi registrada no estudo de Leila Algranti, centrada no 

Rio de Janeiro do período joanino. Marco na historiografia, o estudo de Algranti chama 

atenção para “os bolsões de liberdade” que a escravidão urbana possibilitava nos interstícios 

do controle senhorial, 

 

O sistema de escravos ao ganho adaptava-se perfeitamente à cidade, pois era comum 

necessitar de trabalhadores para serviços provisórios que duravam um dia, ou 

mesmo algumas horas. Essa forma de trabalho era conveniente tanto para o 

proprietário como para o escravo. O senhor não se preocupava com a ocupação de 

seus empregados, nem com seu controle. Os negros, por sua vez, viviam soltos pelas 

ruas gozando de uma liberdade jamais sonhada por seus semelhantes no campo. 

Além disso, o sistema era rentável, uma vez que havia senhores que viviam apenas 

do trabalho de um ou dois “negros de ganho”.198  

 

Para Algranti, o escravo de ganho usufruía de maior liberdade já que passava grande 

parte do tempo longe de seus senhores e alguns deles, inclusive, chegavam a morar sozinhos. 

Entendimento semelhante teve Suely Robles Queiroz, que ao analisar a escravidão em São 

Paulo identifica que “o escravo urbano desfrutava de melhores condições de vida e de 

melhores possibilidades para alforria”, isso porque “embora desdenhados pela gente livre, 

esses escravos urbanos tinham melhores condições de vida, pois passavam o dia longe das 

vistas do senhor e pelo menos desfrutavam de um arremedo de liberdade”.199 Tebas não 

morava sozinho, pelo contrário, dividia a moradia com Bento de Oliveira Lima e labutava 

ombro a ombro com seu senhor. No entanto, o cativo gozava de relativa liberdade, já que 

 
197 SOUSA, Alberto. Op. cit., p. 41. 
198 ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Petrópolis: 

Vozes, 1988. p. 49. 
199 QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Op. cit., p. 94. 
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Bento tocava diferentes empreendimentos simultaneamente e deixava parte deles sobre a 

responsabilidade de Tebas como veremos no próximo capítulo.  

Além dos barbeiros, o recenseamento também menciona a existência de dois 

cabeleireiros brancos, que atendiam em lugares próximos aos seus colegas de navalha. Na 

Rua Direita, dos Quatro Cantos até a ponte do Carmo, da parte do Campo, morava “Joseph 

Caetano de Piña (44 anos) casado com a mulher ausente official que vive de cabelleiro”, pai 

de Manuel de 11 anos. O outro era “Valerio da Costa Lisboa (38 anos) solteiro official de 

cabelleireiro”, possuía 100$000 cem mil réis, o que demostra que a sua loja era de certa 

importância.200  

Esses cabeleireiros aplicavam cosméticos, pós de flor de arroz e carmins. Cobravam 

preços diferentes pelos penteados, de mulheres era mais caro. Os trabalhos feitos na loja 

custavam menos – em domicílio a clientela arcaria com os custos do deslocamento, tal qual 

ocorre atualmente. As noivas que quisessem penteados rebuscados para o dia do casamento 

precisavam agendar com antecedência e combinar o preço com os profissionais. 

O Carnaval era um festejo que agitava o movimento nas lojas de barbeiros e 

cabeleireiros. Já na segunda metade do século XIX, um anúncio no jornal Comércio de 

Santos, feito em 17 de fevereiro, informava que um cabeleireiro oriundo de São Paulo trazia 

na bagagem cabeleiras, barbas e bigodes e as deixava à disposição do público: 

 

Francisco Boussignon, cabeleireiro, estabelecido em S. Paulo participa ao 

respeitável público desta cidade e principalmente às sociedades carnavalescas – que 

se achará desde o dia 17 do corrente [fevereiro] até o último dia do carnaval à 

disposição das pessoas que quiserem utilizar-se de sua arte, no Hotel da Europa, 

desta cidade, trazendo um completo e variado sortimento de cabeleiras, barbas e 

bigodes postiços, que alugará a preços cômodos.201 

 

No período do anúncio, o ofício de barbeiro já era exercido por negros e brancos que 

ampliaram suas especialidades e passaram a oferecer um catálogo maior de serviços. Além de 

barbear e pentear, eles sangram, arrancam dentes e cirzem as meias dos clientes, que não 

pestanejam em solicitar os préstimos de “um cabeleireiro exímio, um cirurgião familiarizado 

com o bisturi e um destro aplicador de sanguessugas”.202 Eram, por isso, chamados de 

cirurgiões-barbeiros.  

 
200 SOUSA, Alberto. Op. cit., p. 15 e 33. 
201 SOBRINHO, Costa e Silva. Op. cit., p. 534. 
202 DEBRET, Jean Baptiste. Op. cit. 
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No ofício ao qual Tebas se especializou, foram cinco os compulsados. Dois deles 

moravam no referido Beco de Gonçalo Borges, atrás do convento do Carmo, são eles: 

“Jeronymo Francisco Bittencourt (50 anos) official de pedreiro casado com Helena Maria de 

idade de 30 annos – Possue 200$000 [duzentos réis]”, pai de André (8), Manuel (6), Ignacio 

(4), Francisco (2) Maria (7) e Gertrudes (3); e “Francisco Vidal (52 anos) solteiro official de 

pedreiro – Possue 200$000 [duzentos réis]”. Os demais moravam em ruas próximas, como é o 

caso de “Ignacio da Costa (40 anos) official de pedreiro casado com Maria Margarida de 29 

annos – Possue 100$000 [cem mil réis]”; de “Manuel Domingues (40 anos) official de 

pedreiro – Possue 51$200 [cinquenta e um mil e duzentos réis]”; e de “Manuel de Oliveira 

(49 anos) solteiro official de pedreiro – Possue 51$200 [cinquenta e um mil e duzentos réis]”. 

Por essa amostragem, ainda que pequena, conseguimos inferir que a renda média de 

um pedreiro, em Santos, contemporâneo de Tebas era de 120$480 (cento e vinte mil 

quatrocentos e oitenta réis). Mas o que surpreende é a renda declarada pelo senhor de Tebas, 

Bento de Oliveira Lima, quando foi recenseado em São Paulo no mesmo ano de 1765. 

Segundo consta nos Maços de População, “O mestre pedreiro Bento de Oliveira Lima, 

cabedais de 500.000 [quinhentos mil] réis, vivia no fogo 387, na Rua do Canto do cirurgião 

Fonseca até o Beco de Santa Tereza e travessas, com a esposa Antônia Maria Pinta (46 anos) 

e com os filhos Francisco (11), João (5), Antônio (3), Marianna (9) e Anna (7)”.203 Ou seja, as 

posses dos cinco pedreiros da Baixada Santista é praticamente o que detém sozinho Bento de 

Oliveira Lima. 

Não só Oliveira Lima prosperou na capital paulista, mas veremos no próximo capítulo 

que Tebas ganhou fama, prestígio, conquistou a alforria aos 45 anos, constituiu família e 

tornou-se proprietário de escravo. Com suas contradições e virtudes, agenciou sua própria 

vida, nada devendo a uma historiografia que por anos relegou aos escravos a condição de 

“coisa”, seres inertes e desprovidos de vontades próprias. Como sinalizou Eduardo Bonzatto,  

 

fora das teorias virtuais não existe alienação; são as pessoas que “fazem”, que 

executam, que realizam, com suas contrariedades e desconfortos, suas submissões e 

adesões, com seus infortúnios, mas também com seus desejos e seus sonhos, com 

suas vontades e descobertas, com suas possibilidades e prerrogativas, com suas 

resistências, com suas vantagens precárias e provisórias onde se ocultam as 

permanências, sujeitas a pressões ou estimuladas por promessas possíveis e 

impossíveis, animadas por vocações ou por mudanças que um horizonte fornece 

como uma dádiva, na imediatez de suas conveniências ou na súbita revelação de 

 
203 Apesp – Maços de população, 1765, p. 48. [grifo nosso] 
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seus empoderamentos. O comprometimento é a força inerente que enerva os 

processos. Sem elas, sem as pessoas, os sistemas seriam inertes e inofensivos.204 

 

Não há nenhum fio de Ariadne a resgatar a vida de Tebas na Santos setecentista, mas 

como diz Isaiah Berlin, sem a imaginação, a história não é mais que poeira e ossos 

ressequidos. Desclassificado na ótica das elites do período colonial, menosprezado por parte 

da historiografia do século XIX e do século XX, embora tenha sido um destacado agente 

histórico da sua época, Tebas abrilhanta esta dissertação com suas peripécias na São Paulo 

antiga.  

 

 
204 BONZATTO, Eduardo Antonio. Aspectos da história da África, da diáspora africana e da escravidão sob a 

perspectiva do poder eurocêntrico. São Paulo: Ícone, 2011. p. 12. 
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CAPÍTULO 2: TEBAS E AS VICISSITUDES DA CAPITANIA RESTAURADA 

 

Assim que terminou a viagem de Santos para São Paulo, na década de 1750205, Tebas 

chegou à uma cidade que buscava se revitalizar economicamente e alargar o fornecimento da 

sua produção, sobretudo agrícola, para além do mercado local. Tempos mais tarde, São Paulo 

ascenderia no cenário colonial e despontaria como importante centro exportador. É nesse 

tecido histórico, iniciado na segunda metade do século XVIII, que Tebas teve presença 

marcante, que usaremos como fio condutor do capítulo que se descortina. Conforme ponderou 

Pierre Bourdieu, malgrado a denúncia do autor sobre a “ilusão biográfica”, é imperativo 

reconstruir o contexto em que o biografado está inserido: “não podemos compreender uma 

trajetória [...] sem que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no 

qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente 

considerado”.206 Tebas estava no epicentro da restauração da capitania e sofreu diretamente os 

impactos dela em sua trajetória.  

 

 

2.1 Joaquim Pinto de Oliveira e Natária de Sousa nas entranhas da burocracia 

eclesiástica 

 

No século XVIII, pelos caminhos até então existentes, a distância entre Santos e São 

Paulo era de cerca de 36 km. Findada a subida da Serra do Mar, Tebas pegou um dos dois 

percursos que levava até a região central da cidade.   

Não sabemos se ao chegar em São Bernardo do Campo, ponto final do Caminho do 

Mar, Tebas seguiu para São Paulo a pé, o que demandaria mais tempo, ou de barco, 

navegando pelas cabeceiras até atingir o Rio Tamanduateí ou adentrando o Rio Pequeno e o 

Rio Grande até chegar ao Rio Pinheiros. De lá, caminhou até a “Rua do Canto do cirurgião 

Fonseca até o Beco de Sta. Thereza, e Travessas”, no fogo 387, onde viveu durante alguns 

 
205 É incerto o ano que Joaquim Pinto de Oliveira chegou à São Paulo. No recenseamento de 1765, que abarcou a 

Vila de Santos, tanto ele quanto Bento de Oliveira Lima não aparecem na lista de moradores da Baixada 

Santista. No entanto, Oliveira Lima já estava computado como morador da cidade de São Paulo. Adotamos a 

década de 1750 como referência, pois ao analisar o primeiro documento no qual o nome de Joaquim Pinto de 

Oliveira é citado, inferimos que a migração para Serra acima teria ocorrido nesse período. Veremos o documento 

adiante.  
206 BOURDIEU, Pierre. A ilusão da biografia. In: FERREIRA, Marieta de M. AMADO, Janaína (coord.). Usos 

& abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 190. 
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anos com seu proprietário Bento de Oliveira Lima (54), a esposa deste Antonia Maria Pinta 

(46), e os filhos do casal: “Francisco (11), João (5), Antônio (1), Mariana (8) e Anna (6).”207  

Quando Tebas se estabeleceu em São Paulo, a cidade passava por uma intensa peleja 

para retomar sua autonomia administrativa que fora suprimida 14 anos antes. Mas para 

entender o que teria ocasionado essa perda de autonomia e o que isso representou para cidade, 

precisamos recuar para as primeiras décadas do século XVIII.  

A descoberta de ouro na região das Minas Gerais aguçou o apetite da Coroa e trouxe 

consequências profundas para capitania paulista, cujos moradores, embora hegemônicos na 

exploração dos metais nos primeiros anos, foram paulatinamente desclassificados do processo 

tempos depois. 

A Carta Régia de 9 de novembro de 1709,208 que criou a Capitania de São Paulo e 

Minas do Ouro, não resolveu os problemas provocados pela Guerra dos Emboabas, em que 

paulistas e “forasteiros” (ou seja, pessoas oriundas da Europa e de diferentes regiões do 

Brasil) se engalfinharam pelo controle dos metais preciosos recém-descobertos. Os paulistas 

haviam encontrado o metal nos últimos anos do século XVII, mas não se apossaram da 

riqueza devido aos confrontos com os forasteiros. Essas quereles fizeram com que a Coroa 

Portuguesa tomasse medidas urgentes, entre elas a separação entre São Paulo e Minas Gerais 

com o objetivo de proteger os metais que tanto acossavam a imaginação dos reinóis.209 

Ao dividir as duas capitanias, concedendo à região mineira o título de capitania 

autônoma, o governo metropolitano poderia diminuir as possibilidades de tensão entre os 

querelantes, bem como controlar efetivamente a taxação do quinto, evitando fraudes e 

sonegações. Foi assim que, em 2 de dezembro de 1720, ocorreu a separação entre São Paulo e 

Minas Gerais. Está última, controlada e vigiada fortemente, passou a concentrar toda a 

atenção do governo,210 bem como ocorreu com Goiás e Mato Grosso, locais onde a extração 

de ouro e diamantes também avançava a passos largos.  

Esse episódio inaugurou uma nova dinâmica na colonização do Brasil, agora 

concentrada nas zonas mineradoras. Como é sabido, grande afluxo de pessoas migrou para 

região, acarretando desafios iminentes para a Coroa que precisou controlar a migração, 

organizar o comércio, garantir o abastecimento, sustentar a legislação e o cumprimento das 

leis, bem como certificar-se de que todo ouro extraído seria devidamente enviado para Lisboa. 

Conforme afirma Sérgio Buarque: 

 
207 DI, 1937, v. LXII (Recenseamentos 1765-1767), p. 110. 
208 DI, 1929, v. 47, p. 65-66.  
209 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., p. 26. 
210 Idem, p. 24. 
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No terceiro século do domínio português é que temos um afluxo maior de imigrantes 

para além da faixa litorânea, com o descobrimento do ouro das Gerais [...] E mesmo 

essa imigração faz-se largamente a despeito de ferozes obstruções artificialmente 

instituídas pelo governo; os estrangeiros, então, estavam decididamente excluídos 

delas (apenas eram tolerados — mal tolerados — os súditos de nações amigas: 

ingleses e holandeses), bem assim como os monges, considerados dos piores 

contraventores das determinações régias, os padres sem emprego, os negociantes, 

estalajadeiros, todos os indivíduos, enfim, que pudessem não ir exclusivamente a 

serviço da insaciável avidez da metrópole.211 

 

No entanto, além dessas engenhosas tarefas, a Coroa Portuguesa ainda precisava lidar 

com outras graves questões, como a ameaça espanhola no sul e no oeste do território 

americano. Estabelecidos nas franjas do império português, os espanhóis representavam um 

empecilho a perturbar constantemente o domínio definitivo dos lusos na América 

meridional.212 

A perda da cota mineira representou um duro golpe à São Paulo, amputando um polo 

econômico vultoso da capitania piratiningana. A partir daí, não restaram muitas alternativas 

aos paulistas a não ser recrudescer o abastecimento das minas com produtos agrícolas 

produzidos na cidade213 e, sobretudo, acelerar o fluxo de mercadorias das tropas empenhadas 

no comércio de muares proveniente do Sul, assim como ampliar o comércio fluvial para 

Cuiabá (as chamadas Monções).214  

Os paulistas ainda amargariam outras fragmentações do território, como ocorreu com 

a separação da Ilha de Santa Catarina e de Rio Grande de São Pedro, em 1738, delegando tais 

regiões à jurisdição do Rio de Janeiro. Segundo a Coroa, tais medidas eram imprescindíveis 

para fortalecer a defesa da colônia de investidas externas – leia-se, “espanholas”.  

Em meados de janeiro de 1748, a posição reinol em relação a São Paulo já estava 

delineada e sem maiores brechas para questionamentos. O Império lusitano deixou explícito 

que o governo paulista havia sido formado por conveniência, jamais por necessidade, 

conforme consta no fragmento a seguir: 

 

sendo então São Paulo o caminho e a comunicação das Minas Gerais, pareceu 

preciso criar, naquela parte, governador que pudesse mais facilmente acudir às ditas 

Minas, quando os negócios dela o requeressem [...]; hoje, porém, refletindo sobre o 

número e a qualidade dos habitantes, suas dependências e comércio, considera o 

 
211 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 102. 
212 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., p. 35-38. A autora faz uma longa explanação sobre as contendas 

entre Portugal e Espanha em torno da Colônia do Sacramento e das terras do Rio Grande de São Pedro. 
213 São Paulo passou de vila à cidade em 1711.  
214 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Clássico sobre o tema é 

o livro de Sérgio Buarque, que trata das expedições realizadas pelos paulistas até a Capitania do Mato Grosso 

entre os séculos XVIII e XIX.  
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Conselho [Conselho Ultramarino] tão supérflua a assistência do governador e 

capitão-general, como a reputa indispensável nos distritos de Goiás e Cuiabá.215  

 

A pá de cal na soberania paulista viria quatro meses mais tarde, em 9 de maio de 1748, 

quando um alvará decretou a criação das capitanias de Goiás e Mato Grosso – 

desmembrando-as, portanto, da Capitania de São Paulo.216 

Essa separação é resultado das questões já expostas anteriormente, mas é oportuno 

sintetizar uma delas novamente: segurança na extração e transporte do ouro na região das 

Minas. No entanto, há um componente geopolítico ainda mais pujante: solidificar o domínio 

da Coroa Portuguesa no extremo oeste do território, especificamente em Mato Grosso, que a 

essa altura atropelava a linha de Tordesilhas; tudo isso num período em que o Tratado de 

Madri ainda era rascunhado pelos impérios ibéricos. Dois anos mais tarde, porém, o princípio 

do uti possidetis entraria em vigor e garantiria aos portugueses o controle de áreas que 

extrapolavam os limites de Tordesilhas, incluindo – veja só – o Mato Grosso.217 

A criação das referidas capitanias alijou de vez São Paulo, que no mesmo período 

também assistiu à cassação de sua autonomia política. Um alvará enviado do Reino ao 

governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrada, definiu que “por considerar ser 

desnecessario que haja mais em S. Paulo governador com patente de capitão-general, razão 

por que mando que D. Luiz de Mascarenhas [governador de São Paulo] se recolha para o 

reino”. Foi o último torrão de terra lançado sobre a sepultada soberania paulista. O documento 

ainda deliberava que “as duas comarcas de S. Paulo e Paranaguá, que medeam e são mais 

vizinhas d’essa Capitania do Rio de Janeiro fiquem como estavam antes que se creasse o 

Governo de São Paulo”.218 Ou seja, período pregresso a elevação de cidade, ocorrido em 

1711, e sujeitas às determinações provenientes da Vila de Santos. O alvará também 

determinou que São Paulo seria administrada militarmente pela Praça de Santos, que por sua 

vez estaria sob jurisdição do governo do Rio de Janeiro. Estava consolidada, portanto, a perda 

de autonomia que se estenderia por 17 anos.  

Ao governador da Praça de Santos, à época Luís de Sá Queiroga, cabia o recolhimento 

do quinto e de outros impostos, bem como conceder isenções fiscais, tocar obras públicas e 

 
215 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. Rio de Janeiro: Ministério das Relações 

Exteriores, 1952-1969, t. 2, doc. 3. p. 127.  
216 SILVA, Fernando Santos da; PIQUEIRA, Mauricio Tintori. Governantes Paulistas. In: ODALIA, Nilo et al. 

Op. cit., v. 3, p. 19-20.  
217 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., p. 35. Cf. especialmente as notas de rodapé em que a autora 

descreve o Tratato de Madri. 
218 DI, 1952, v. 73, p. 122-123. 
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garantir o cumprimento das leis pelos colonos de Piratininga. Por vezes, o governador 

reclamava do excesso de trabalho desencadeado pela administração de São Paulo e Santos, 

inclusive solicitava sistematicamente braços para auxiliá-lo na labuta e pleiteava melhores 

condições de salário: “he mais merecedor deste Governo de ter o soldo do de Santa Catherina 

por aquelle, ter, sem comparação, menos trabalho que este [...]”.219  

Ao subtrair a autonomia de São Paulo e criar as capitanias de Mato Grosso e Goiás, a 

Coroa centralizou poder, pois ao mesmo tempo que concentrou esforços no controle do 

Centro-Oeste, nomeando governadores próprios, arbitrou o domínio de São Paulo pelo Rio de 

Janeiro. Assim, o domínio português nessa área (Centro-Oeste) ficou mais evidente, 

assegurando a si as terras forradas de ouro e diamantes, o contato com populações até então 

desassistidas e a garantia da efetivação do uti possidetis. Já São Paulo, unido ao Rio de 

Janeiro, como já eram a Ilha de São Catarina e o Rio Grande, demonstrava a estratégia 

geopolítica da Coroa na defesa de toda a região sul da América Portuguesa sob um único 

governador: Antônio Gomes Freire de Andrade, Capitão-Geral do Rio de Janeiro. 

A falta de autonomia acarretou problemas de toda ordem para capitania paulista. 

Como não havia centralidade no fluxo de informações, confusões administrativas pipocavam 

constantemente; isso porque as ordens oriundas do reino chegavam até São Paulo ora pelo Rio 

de Janeiro, ora por Santos, ora pelo Ouvidor da capitania, num desencontro irremediável: “era 

ao Ouvidor, e não àquele governador [da Praça de Santos], que, em 1748, era ordenado que 

mandasse consertar o caminho entre Santos e São Paulo”. Foi ao Ouvidor que também foi 

transmitida a notícia “para que fosse comunicada aos interessados, de que a Santa Casa de 

Misericórdia de Santos passava a ter os mesmos direitos fiscais das congêneres, sediadas na 

Corte.”.220 Sem um fluxo minimante estabelecido para canalizar os despachos provenientes de 

Lisboa, desencontros e desarranjos de informações ditaram a tônica nos tempos de soberania 

confiscada.  

Outra questão confusa na administração paulista, mas que implicava maior tensão, era 

a relação entre a Câmara Municipal e o Ouvidor. A Câmara tinha para si que representava a 

autoridade máxima, seu poder jurisdicional deveria estar acima do arbítrio do Ouvidor e as 

deliberações emanadas por ela necessitariam ter maior peso, incluindo a que exigia registro de 

todas as autoridades destinadas a cumprir cargos na capitania. Essas medidas desagradavam 

as Ouvidorias, que invariavelmente recorriam ao Governo Central para interceder em seu 

 
219 Arquivo Ultramarino de Lisboa, Lisboa, “São Paulo”, Doc. n. 1885 apud BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Op. 

cit., p. 32.  
220 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Razões de Estado: a extinção e os primórdios da restauração da capitania de 

São Paulo (1748-1775). In: ODALIA, Nilo et al. Op. cit., p. 112. 
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favor ante ao que consideravam desmandos da Câmara. Segundo Heloísa Bellotto, citando 

documentos do Conselho Ultramarino: 

 

Autodefinindo-se como “cabessa desta República”, a Câmara de São Paulo, em 

representação enviada ao rei, em 30 de dezembro de 1748, diante da chegada, à 

cidade, de “pessoas com cargos, ocupaçõens [sic], e contractos sem se saber se são 

ou não verdadeiros”, propunha que essas pessoas deveriam ser registradas “neste 

Sennado, com a pena de que o não fazendo serem prezas, e autuadas”, tornando-se 

sem efeito o respectivo cargo ou contrato.221 

 

Em um primeiro momento, o Conselho Ultramarino concordou com as pretensões da 

Câmara e fez coro aos reclamos da vereança. Tempos depois, porém, após o parecer do então 

governador de Santos, Sá e Queiroga, sobre os arroubos da camarilha, o Conselho determinou 

que os registros deveriam ser feitos nas ouvidorias. A essa determinação também fazia coro o 

Governo Central. Essa física que tenciona o poder entre Câmara e Ouvidoria, provocando 

fluidez no funcionamento da capitania, é a mesma presente nas relações, nas análises e nos 

eventos patrocinados pelos que estão “embaixo” na hierarquia social. Em grande medida, o 

que ocorre no “macro”, também se “exercem em níveis variados e em pontos diferentes da 

rede social”, em suma, o que Michel Foucault nomeou de “microfísica do poder”.222 

As pretensões da Câmara de São Paulo refletem a operacionalidade de suas 

congêneres espalhadas em outras regiões do Brasil colonial. Elas representavam a autoridade 

mais presente e ativa, gozando de relativa liberdade e privilégio: “ora mediando interesses 

díspares, ora exercendo seu poder”.223 Com a opção de a Coroa delegar a particulares a 

exploração do território, até então sem grandes riquezas que interessasse os reinóis, coube aos 

senhores rurais investir na produção agrícola, organizar incursões de exploração ao interior do 

território (o chamado “sertão”), além de montar expedições de busca aos cobiçados metais 

preciosos. Eram esses senhores rurais, diga-se de passagem, que controlavam política e 

administrativamente as Câmaras Municipais e foram eles, inclusive, os responsáveis por 

empreender parte das obras que Tebas trabalhou, incluindo aí a fonte de São Francisco que 

veremos adiante.  

Até a descoberta do ouro, que engendrou um controle mais efetivo de determinadas 

áreas por parte da Coroa, as Câmaras tinham grande poder local e atribuíam para si 

responsabilidades que extrapolavam suas funções, como tomar medidas que impactariam na 

 
221 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., 2007, p. 33.  
222 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2007. p. XII.  
223 BLAJ, Ilana. Op. cit., p. 22. 
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administração geral da capitania. Por esse motivo, pipocavam conflitos entre câmaras e 

governadores em diferentes períodos e lugares do Brasil colonial.  

Ao Governo Central, mais interessado nas áreas ricas, como zonas açucareiras e 

mineradoras, o poder das câmaras de regiões pouco expressivas economicamente era 

indiferente. Destarte, a Câmara de São Paulo se arrogava a prerrogativa de tomar medidas 

consoantes aos interesses dos proprietários de terras locais, os chamados “homens bons”. 

Esses mesmos senhores de terras, em ofício datado de 30 de setembro de 1762, enviaram à 

Lisboa uma representação na qual clamavam pela restauração da capitania, exigindo um 

“capitão-general para São Paulo”.224 Os paulistas alegavam que a sujeição ao Rio de Janeiro e 

a ausência de um governador ocasionavam atropelos reiterados dos ouvidores, sobretudo 

porque inexistiam membros do governo para contrabalanceá-los ou mesmo frear seus ímpetos 

autoritários. Os ofícios se repetiam, em grande medida mantendo a toada: 

 

S. Magestade houve por bem mandar General para Goyas e Mato Grosso, parece que 

também esta Cidade, que em outro foy cabessa daquellas Capitanias tem júz a 

mesma graça e hoje com mayor rezam que se acham condecorados com Bispo, e 

Cathedral, e nam desmerecem os Paulistas; porque sam eles os que mais utilidades 

tem dado a Real Coroa de V. Magestade nas muitas Minas que tem descuberto.225 

 

Enquanto os membros da Câmara se queixavam ao rei Dom José I, três meses antes, 

em 25 de junho de 1762, Joaquim Pinto de Oliveira, que ainda não tinha se tornado o 

“Tebas”, dava entrada em um processo matrimonial para sacramentar sua união com a “parda 

forra” Natária de Souza, por quem havia se apaixonado. A essa altura, Tebas era viúvo de 

Escolástica da Conceição, morta em condições desconhecidas, e ainda escravo de Bento de 

Oliveira Lima.  

Três anos mais tarde, os nomes de Joaquim Pinto de Oliveira e Natária de Souza, 

então casados, não aparecem na Lista Nominativa de 1765-1767, nem mesmo ela como 

agregada de Bento de Oliveira Lima, morador, vale lembrar, da “Rua do Canto do cirurgião 

Fonseca até o Beco de Sta. Thereza, e Travessas, fogo 387”. Era corrente que libertos casados 

com escravos passassem a morar na casa do proprietário do companheiro226, embora este não 

 
224 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., 2007, p. 41. 
225 Representação dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a D. José I, de 30 de setembro de 1762 

(Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa “São Paulo, Doc. n. 2180) apud BELLOTO, Heloísa L. Op. cit., 2007, 

p. 41. 
226 Segundo Alida Metcalf, que estudou a família escrava: “No registro matrimonial é comum encontrar-se uma 

declaração feita pelo cônjuge livre de que ele ou ela acompanharia o cônjuge cativo. Em geral, isso significava 

que o cônjuge livre viveria na mesma propriedade que o escravo, tornando-se de fato um agregado do 

proprietário”. METCALF, Alida C. Op. cit., p. 237. 
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tenha sido, aparentemente, o caso do nosso personagem; pelo menos considerando a ausência 

dos nomes dele e da esposa no recenseamento. Provavelmente, Natária e Joaquim residiam 

em alguma rua próxima à casa de Bento ou, quiçá, no sertão; neste último caso, a dispersão 

dificultava demasiadamente o registro dos habitantes pelos recenseadores: “queremos 

acreditar que unicamente os habitantes concentrados em redor da vila e de seus distritos e 

aqueles que residiam nas chácaras, fazendas e sítios das cercanias eram contados. As pessoas 

dispersas pelo sertão poderiam escapar dos recenseamentos”.227  

Outro motivo que explica a ausência do nome de Joaquim Pinto de Oliveira no 

recenseamento, é o fato de a lista registrar apenas a população livre que formava na época a 

paróquia da Sé, território central da capitania. Consta o nome de Bento de Oliveira Lima e 

seus demais familiares. Eles moravam na parte urbanizada, no centro para ser mais exato. Isso 

se comprova porque na Lista Nominativa aparece o “fogo” e o nome da rua, registros feitos 

apenas para esta região da cidade. Para as freguesias periféricas, como Santana, Nossa 

Senhora do Ó, Caaguaçu e São Miguel, o levantamento era apenas por fogo, sem a indicação 

da localização dos domicílios.228 

Quando Joaquim Pinto de Oliveira e Natária de Souza decidiram que sua união seria 

juramentada por um clérigo, tiveram de cumprir diversas etapas pré-nupciais exigidas a 

qualquer cristão no Brasil colonial. Para selar o matrimônio com o beneplácito eclesiástico, os 

casais precisavam justificar estarem capacitados à empreitada, fornecendo alguns 

esclarecimentos exigidos pelo bispo local. No caso de Joaquim, era necessário, por exemplo, 

provar sua condição de viúvo para as autoridades religiosas. Como não apresentou ao vigário 

a certidão de óbito de Escolástica, não escapou do rito burocrático:  

 

Diz Joaquim Pinto de Oliveira escravo de Bento de o- 

liveira Lima morador desta Cidade que fazendosse o Supplicante 

denunciar para se receber com Nataria de Souza 

lhe naõ rezultou impedimento algum como consta da 

Certidaõ do Reverendo Cura da Sé só sim temos [...]a 

da mesma a falta do aSento do obito de Maria 

da conceyçaõ Serva digo de Escholastica Maria 

da conceyçaõ Serva de Roza da Silva [...].229 

 

O escrivão que lavrou a Dispensa de Joaquim e Natária aproveitou para alfinetar seu 

congênere eclesiástico que “por descuido do Reverendo Cura passado que naõ [fez] aSento do 

 
227 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op. cit., 1973. p. 83. 
228 Idem, p. 85. 
229 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 42. (grifo nosso).  
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ditto obito, sendo como hé patente [por] toda esta Cidade”230, descuido que empurrou os 

nubentes para os estertores da Dispensa Matrimonial. A falha do reverendo em assentar o 

óbito de Escolástica Maria da Conceição não só obrigou Joaquim Pinto de Oliveira a abrir um 

processo para ratificar o falecimento de sua ex-cônjuge, como também onerou a igreja, que 

precisou arcar com parte dos custos financeiros e dispender tempo de seus funcionários 

demasiadamente ocupados com as inúmeras justificações que chegavam aos seus cuidados, 

motivadas sobretudo pelo desalinho de párocos desatentos.  

Com frequência, os padres eram acusados de incúria e desleixo231 por não registrarem 

as atividades religiosas dos devotos nos livros competentes. Essas negligências acarretavam 

diversos problemas, uma vez que os registros paroquiais (batismo, óbito etc.) eram 

documentos importantes para os interessados em provar seu status religioso. Estupefatos, 

muitos noivos queixavam-se às autoridades eclesiásticas quando descobriam que antes de 

sagrar o casamento, precisariam obter a desgastante licença exigida pela Igreja porque suas 

obrigações religiosas não foram devidamente assentadas pelos curas das paróquias que 

frequentavam.  

Os vigários relapsos também estavam na mira do governador da capitania paulista, 

Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, que nos idos de 1800 registrou, em sua 

Memória, pleno desconforto com a “Omissão dos Parochos”. O governador fez questão de 

apontar quem eram os principais responsáveis pelo grande número de justificações 

empilhadas nas igrejas, ocasionadas por “não aparecerem os referidos assentos dos baptismo”. 

Essa situação deixava “ainda mais embaraçado o pobre Contrahente, porquanto hé obrigado a 

produzir testemunhas”, além de resultar “em prejuizo universal da Sociedade”. Ademais, “os 

erros dos Parochos”, sentenciava o governador, “devião alias ser exemplarmente castigados, 

alem de serem multados em 1.000 réis por cada assento que deixarem de fazer como manda a 

Constituição de Arcebispado da Bahia”.232  

Como vimos, Joaquim Pinto de Oliveira não escapou das incorreções paroquiais e 

somou-se à fila de justificações que objetivavam verificar a dissolução de vínculos 

matrimoniais assumidos no passado. Após consultar testemunhas leigas e religiosas, num 

litígio que se arrastou durante algumas semanas, o reverendo responsável pelo caso do 

escravizado deu o veredicto: 

 
230 Ibidem.  
231 GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. Casamentos mistos: liberdade e escravidão em São Paulo Colonial. São 

Paulo: Annablume: Fapesp, 2004. p. 61. 
232 MENDONÇA, Antônio Manuel de Melo Castro e. Memória econômica-política sobre a capitania de São 

Paulo. In: Anais do Museu Paulista. São Paulo, XV, 1961, p. 97. 
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Segundo informacoens de pess 

oas fidedignas 

he certo ser fallecida Escholastica Maria da Con- 

ceiçaõ de que trata a petiçaõ, que hé puplico (sic) e notorio 

nessa Cidade, onde falleceo sendo enterrada em 

a agreja (sic) de Sam Francisco e me consta há 

pessoas nesta Cidade que acompanharaõ o enterro 

da dita, e que afirmaõ in verbo Sacerdotis.233 

 

A licença matrimonial estava concedida à Tebas, mas ainda faltava Natária apresentar 

as provas necessárias e completar as formalidades eclesiásticas. Determinada a conseguir 

sacramentar sua união, a liberta enfrentaria um processo ainda mais longo e oneroso.  

O pleito de Natária teve início com os “Autos de Justificação de estado livre a favor de 

Nataria de Souza”, no dia 25 de junho de 1762, na Câmara Episcopal de São Paulo. O 

escrivão responsável, José Antônio da Silva, iniciou a petição da seguinte forma: 

 

Aos vinte e Sinco dias do mez de 

Junho de mil sete centos, e Secenta e 

dous annos nesta Cidade de Saõ Paulo 

em as Casas da actual residencia do 

muito Reverendo Senhor Doutor Vi 

gario Geral, e Juis dos Casamentos onde 

eu Escrivaõ da Camara Epyscopal fui 

vindo, ahi apareceo pessoalmente a 

Justificante para effeyto de dar seu 

Depoimento [...].234 

 

De acordo com as exigências canônicas do século XVIII, uma vez feita a opção pelo 

matrimônio, os noivos deveriam “correr os banhos”, ou seja, anunciar, proclamar e apregoar 

as intenções do futuro enlace. Os banhos “eram indispensáveis no contexto tridentino de 

defesa do verdadeiro casamento, significando o anúncio do pretendido enlace pelo pároco dos 

contraentes em três domingos ou dias santos de guarda contínuos”.235 E assim foi feito no 

processo de Joaquim Pinto de Oliveira e Natária de Sousa, conforme atestam as palavras do 

cura, registradas no dia 23 de junho de 1762: 

 

Antonio de Tolledo Lara Cura desta Se Certifico que 

em tres dias festivos a estaçaõ da Missa Conventual foram 

 
233 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 42. 
234 Idem, p. 34. 
235 GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. Op. cit., p. 26.  
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denunciados os contrahentes nestes mensionados na forma do  

costume [...].236 

 

Outro objetivo dos banhos era estabelecer precisamente a identidade dos contraentes, 

ou seja, nome, idade, estado conjugal, local de nascimento e de residência, bem como a 

condição jurídica dos pleiteantes. Natária passou por todo esse escrutínio, começando pela 

condição jurídica e pelo estado conjugal: 

 

Diz Nataria de Souza, mulher parda [...]  

que ella supplicante se- 

acha contractada para casarse com Joachim (sic) 

Pinto de Oliveira, Escravo de Bento de Oli- 

veira Lima, que ella supplicante [...] tratandosse por forra 

livre e desimpedida, e que naõ contrahio espon- 

saes algun senaõ com o dito contrahente [...] 

Pede a Vossa merce [...] 

julgando por livre, e desimpedida.237 

 

Em seguida, o escrivão prosseguiu coletando dados que auxiliariam as autoridades 

eclesiásticas a precisarem a identidade e a idoneidade das informações apresentadas por 

Natária. De acordo com o escriba, a contraente alegava ser "Nataria de Souza forra”, filha de 

“Guiomar de Sousa e de Pay incognito”, nascida por volta de 1741, natural e batizada na 

“Freguezia de Saõ Joaõ de Taboray”, no bispado do Rio de Janeiro. Natária alega ter “vinte, 

ou vinte hum annos pouco mais ou menos” e que, ainda criança, fora para cidade do Rio de 

Janeiro aprender o ofício de costureira. Na cidade, ela morou três anos na casa do “Mestre de 

Campo João de Abreu Pereira, na Rua São João”, até voltar para São João de Taboray onde 

permaneceu por mais algum tempo. 

De lá, em meados de 1758, com cerca de 17 anos, migrou para São Paulo onde 

conheceu Joaquim Pinto de Oliveira, pedreiro de aproximadamente 25 anos, por quem se 

apaixonou e deseja sacramentar união com aquiescência sacerdotal.238 Religiosa, batizada e 

cumpridora dos mandamentos cristãos, roga ao “Reverendo Senhor Doutor Vigario Geral, e 

Juis dos Cazamentos”, Manoel Joseph Vaz, que lhe conceda “merce” e formalize seu 

matrimônio conforme os preceitos sagrados.  

 
236 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 44. 
237 Idem, p. 33. 
238 É oportuno destacar que os casamentos não ocorriam apenas por paixão. O empenho de Natária e Tebas em 

conseguir as dispensas matrimoniais pode ser uma evidência de paixão, mas também podem ter sido motivados 

por razões estratégicas como ampliação da autonomia e geração de descendentes livres, uma vez que Natária era 

forra e Tebas escravizado. 
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Assim como Joaquim Pinto de Oliveira, Natária também conheceu Santos, mas apenas 

de passagem, “onde so esteve quinze dias, e dahi viera para esta Cidade [São Paulo] onde 

assiste ha quatro annos”.239 Natária percorreu os mesmos 36 km que separavam a Baixada 

Santista do Planalto piratiningano, atravessou os mesmos caminhos estreitos e cheios de 

armadilhas que seu futuro esposo, observou as mesmas paisagens exuberantes, os mesmos 

desfiladeiros, superou as mesmas escarpas sufocantes; em suma, percorreu o mesmo Caminho 

do Mar que no idos de 1758 ainda era chamado de Caminho do Padre José.240 Teriam os 

futuros esponsais feito o trajeto em datas próximas? Utilizaram as mesmas canoas alugadas 

pelos jesuítas que controlavam o tráfego marítimo de Santos à Cubatão? Viram mercadorias e 

pessoas sendo transportados Serra acima no lombo de índios e escravizados que faziam o 

trajeto continuamente? Jamais saberemos, o que não é de todo ruim. Talvez seja até relevante 

o desconhecimento de certos aspectos, pois assim a imaginação pode fluir sem os entraves 

que o registro documental, por vezes, nos imputa.  

Os questionamentos acima são apenas inferências, especulações e a imaginação do 

historiador sobre um período fugidio, distante, silenciado por aqueles que deixaram poucos 

vestígios de suas experiências compartilhadas. Evidente que ao historiador cabe respeitar as 

lacunas da documentação e trabalhar com as fontes que dispõem, não com as que gostaria de 

ter. Como ressaltou Le Goff em sua pesquisa sobre a trajetória de São Luís:  

 

É preciso, verdadeiramente, mais do que em qualquer outro objeto de estudo 

histórico, saber respeitar aqui as falhas, as lacunas que a documentação deixa, não 

querer reconstruir o que os silêncios [...] escondem, também as descontinuidades e 

as disjunções, que rompem a trama e a unidade aparente de uma vida.241  

 

Não querer reconstruir os silêncios, como pondera o medievalista, é bastante diferente 

de inferir sobre os desdobramentos da documentação, bem como da aplicação de métodos de 

recomposição que visam compreender os elementos que estão ausentes no corpus 

documental. Este recurso, utilizado sem abusos, cabe sinalizar, é uma das ferramentas que 

compõe o métier do historiador.  

A Dispensa Matrimonial de Joaquim e Natária ainda tem muito a nos dizer, e os 

“banhos” do casal correram pela cidade a anunciar o futuro enlace dos enamorados. Os 

 
239 Idem, p. 34v. 
240 No capítulo 1, apresentamos um histórico do Caminho do Mar e as diversas transformações ocorridas nesta 

importante via de comunicação entre a Baixada Santista e o Planalto Paulista.  
241 LE GOFF, Jacques. São Luís. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 21. 
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banhos também tinham este objetivo: promover a publicidade da intenção matrimonial, 

amplamente divulgada nos lugares onde os contraentes tivessem residido por mais de seis 

meses, inclusive nas regiões de nascimento, com o propósito de descortinar possíveis 

impedimentos e evitar surpresas desagradáveis que pudessem macular o casamento ratificado 

pelos representantes de “Deus na Terra”.  

De acordo com o cânone religioso, depois de corrido os banhos em determinado local, 

esses seriam válidos pelo prazo de dois meses e teriam de ser entregues ao pároco responsável 

pelos cuidados antenupciais. Conforme destacou uma das testemunhas de Natária, a nubente 

“mandara vir os seus banhos, e não sabe que tenha Impedimento, nem se tem, ou não handado 

por mais terras”.242 O documento fora despachado do local de nascimento da nubente, a 

referida Freguesia de São João de Taboray, e chegou a tempo de ser anexado ao processo de 

Dispensa Matrimonial. 

A burocracia eclesiástica ainda exigiria outras comprovações de Natária, num 

processo que se arrastou por 5 meses e 14 dias, ou melhor, de 12 de janeiro até 28 de junho de 

1762. De acordo com as Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, legislação 

eclesiástica que vigorava no Brasil colonial e que analisaremos com mais detalhes adiante, era 

imperativo que os contraentes apresentassem a certidão de batizado como prova de serem 

ambos fiéis aos ensinamentos divinos e estarem quites com suas obrigações religiosas. Com 

isso, o casal comprovaria ter cumprido “o primeiro de todos os Sacramentos”, que é “a porta 

por onde se entra na Igreja Catholica, e se faz, o que o recebe, capaz dos mais Sacramentos, 

sem o qual nem-um dos mais fará nelle o seu effeito”. Ainda sob as letras das Constituições, a 

operacionalização do batismo consistia “na externa ablução do corpo feita com agoa natural, e 

com as palavras, que Christo nosso Senhor instituio”, que poderiam ser recitadas em latim 

“Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti”, ou em linguagem vulgar, “Eu te 

baptizo em nome do Padre, e do Filho, e do Espirito Santo”. O documento destaca que o 

batismo causa “effeitos maravilhosos, por que por elle se perdoão todos os pecados, assim 

original, como actuaes, ainda que não sejão muitos, e mui graves” e que tal sacramento era 

“totalmente necessario para a salvação” dos fiéis.243 

A certidão de batismo não era imprescindível em caso de viúves, isso porque o 

documento já havia sido apresentado no primeiro matrimônio e permaneceria válido para os 

posteriores, a exemplo do que ocorreu com Joaquim Pinto de Oliveira que foi isento desta 

 
242 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 36. 
243 Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo 

Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide: propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito Senhor celebrou 

em 12 de junho do anno de 1707. São Paulo: Tipografia 2 de Dezembro, 1853. p. 12-13. 
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obrigação. Mas Natária teve de cumprir a burocracia e provar que era batizada, já que sua 

certidão de batismo não fora enviada junto à certidão de banho do bispado do Rio de Janeiro 

para São Paulo. Conforme registrou o escrivão que lavrou seu caso, “Nataria de Souza [...] 

mandou vir Certidaõ de banhos in forma da dita Sua naturalidade e Bispado na qual lhe naõ 

veyo a certidaõ de seu baptismo, sendo esta necessaria para contrahir a Supplicante o 

matrimonio”. E por ser de outro bispado, que exigiria recursos financeiros que Natária não 

dispunha, por ser “a Supplicante hua pobre”, a requerente “se prosta aos pes de Vossa 

Excelencia [o bispo local] para a dispensar na refferida falta da Certidaõ do seo baptismo” que 

tanto sobrepesaria caso precisasse custear.  

O escrivão fez questão de salientar sua convicção de que Natária era “batptizada, e 

como tal vive Catholicamente frequente nos Sacramentos, e mais exercissios Spirictuaes”, 

finalizando a petição da contraente em tom de súplica: “Pede a Vossa Excelencia 

Reverendissima se digne por esmolla dispensar com a Supplicante Certidaõ do seu baptismo 

para aSim se receber. E recebera Merce”.244 

Não havia dúvidas para as autoridades eclesiásticas de que a noiva de Joaquim Pinto 

de Oliveira cumpria as obrigações religiosas imputadas aos católicos e, além disso, estavam 

seguros da inexistência de impedimentos que a comprometessem, conforme destaca em seu 

despacho, datado de 12 de janeiro de 1762, o cônego e escrivão Agostinho Pinto, responsável 

por autenticar a certidão de banho de Natária, com informações vindas de diferentes paróquias 

do Rio de Janeiro. Segundo o notário, a contraente é: 

 

baptizada na freguezia de Saõ Joaõ de Itaboray nas Paro- 

chiaes e Igrejas desta Cidade Sé Candellaria, Saõ Jozé, e Santa 

Rita e na dita de Saõ Joaõ de Itaboray e todas as tres 

denunçiaçoens nas dittas Parocheaes a Estaçaõ da Missa Con- 

ventual lhes naõ sahio impedimento algum como me cons- 

tou das Certidoens dos reverendos Parochos perante mim reco- 

nhecidas em fé de que mandey passar a prezente e para 

que se lhes de inteira fé e credito lhe interponho minha 

authoridade, ordinaria com decreto judicial, e assim o Certifico 

ao Senhor Ordinario ou a quem o Conhecimento desta pertencer.245 

 

Parte da empreitada estava cumprida, a justiça clerical havia aceitado o apelo de 

Natária e a tinha dispensado da certidão de batismo. Faltava confirmar informações a respeito 

da identidade da suplicante, tais como nome, idade, local de nascimento e filiação. Esses 

dados constavam na certidão de banho, mas a preocupação constante da Justiça da Igreja com 
 

244 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 43. 
245 Idem, p. 41.  
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eventuais entraves na consolidação do matrimônio fez com que os contraentes precisassem 

apresentar testemunhas que confirmassem suas versões. As testemunhas teriam de prestar 

informações coerentes, corroborando o que constava na certidão de banho e nos relatos dos 

noivos, sob o risco de comprometerem o futuro enlace matrimonial.  

Para dar continuidade a justificações de Natária, foi solicitada a presença de três 

testemunhas perante o escrivão da Câmara episcopal. Em tese, as inquirições poderiam ser 

simples e rápidas, dependendo de quem fosse testemunhar, e os esponsais deveriam ter 

bastante cuidado na escolha dos inquiridos para que as declarações fossem fundamentadas. 

Um deslize nas respostas ao escrutínio poderia significar o embargo do sacrossanto esposório 

e, claro, o despertar da ira dos noivos que confiaram tamanha responsabilidade aos 

selecionados a dedo como fiadores de suas próprias palavras.  

Em 26 de junho de 1762, a primeira testemunha de Natária foi arrolada. Seu nome era 

José da Costa, solteiro, natural da “Freguezia de Saõ Joaõ de Gondar do Arcebispado”, 

morador de São Paulo onde vivia do ofício de corte. A testemunha tinha entre 26 e 27 anos, e 

antes de começar a falar, como era praxe, “pos sua maõ direyta sob cargo do qual prometteo 

dizer a verdade que souber”. Relatou que tinha conhecimento da vinda da suplicante para São 

Paulo há cerca de “sinco annos vindo a mesma na companhia de Ignacio digo na companhia 

da mulher de Ignacio Alves” e confirmou que Natária “esta solteyra livre, e desimpedida”.246 

A segunda testemunha, inquirida no mesmo dia que José da Costa, foi Anna Moreira 

da Silva, natural da “Freguezia da Sé da Cidade do Rio de Janeyro”, viúva e moradora de São 

Paulo. Anna disse ter trinta anos, viver “de suas costuras” e alegou que “houvio dizer que a 

Justificante natural da Freguezia de São Joaõ de Taguaray, e que [...] não sabe que tenha 

Impedimento, nem se tem, ou naõ handado pro mais terras”. Finalizou seu rápido testemunho 

e “por naõ saber escrever se assignou por ella”247 o reverendo José Antonio Silva, escrivão da 

Câmara episcopal.   

Por fim, em 28 de junho de 1762, na residência do Vigário Geral e Juiz de 

Casamentos, Manoel José Vaz, a última testemunha foi interpelada. Tratava-se de Francisco 

Rodrigues, pardo, escravo do “Doutor Joze Correa da Sylva, natural da Freguezia da 

Candelaria da Cidade do Rio de Janeyro” e morador de São Paulo. Francisco alegou ter 30 

anos, colocou sua mão direita sobre um livro dos “Santos Evangelhos” e jurou dizer a 

verdade. Ao ser inquirido sobre o conteúdo da petição de Natária, o escravo “disse que a 

conhecia, e que he filha de huma Guimar (sic) a quem taõbem se conheceo”. Francisco falou 

 
246 Idem, p. 35. 
247 Idem, p. 36. 
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ainda que a suplicante era “natural da Freguezia de Saõ Joaõ de Taboray do Bispado do Rio 

de Janeyro a cuja freguezia foy elle muitas vezes por ter nella Maria Figueyra da Caza de 

Seus Senhores”. Além disso, cruzou com Natária em outras ocasiões “assistindo ella muito 

tempo no Rio de Janeyro em a Freguezia de Saõ Jose”, antes da mesma rumar para Santos e 

depois, por fim, chegar a São Paulo. O escravo confirmou que Natária era “Solteyra livre e 

dezimpedida”, e, por não saber escrever, “Se asignou com hum Cruz”.248 

Os testemunhos de escravos constituíam uma questão embaraçosa no século XVIII. 

Embora a legislação eclesiástica aceitasse o depoimento dos cativos, a secular as rejeitava e só 

consideravam válidos os depoimentos em situações muito específicas: “o escravo não podia 

testemunhar. Excepto [...] quando a verdade se não podia descobrir por outro modo”249, 

registrou Perdigão Malheiro.  

Passada algumas horas do testemunho de Francisco Rodrigues, no mesmo dia 28 de 

junho, na Câmara Episcopal, o Reverendo Manoel José Vaz proferiu sua decisão perante 

Natária e o escrivão: 

 

Julgo por Solteira e desimpedida a 

Justificante Nataria de Souza em 

quanto se naõ mostrar o Contrario vale o que ella 

depos e as testemunhas produzidas, e se appensem 

estes autos aos dos banhos.250 

 

Os noivos Natária de Souza e Joaquim Pinto de Oliveira conseguiram três pessoas 

confiáveis como testemunhas, que prestaram declarações elucidativas e convincentes, dando o 

caso por justificado. Essa dinâmica demonstra, inclusive, que a burocracia antinupcial 

propiciava uma maneira de tornar evidente vínculos sociais, já que a necessidade de convocar 

pessoas para comprovação da aptidão ao matrimônio deixava explicito os laços existentes 

entre os contraentes e aqueles que os ajudariam a conseguir autorização para sacramentar a 

união.  

Cumpridas todas as etapas, restava agora o derradeiro registro no livro paroquial 

atestando que os esponsais estavam habilitados a seguirem até o altar para celebrar o 

casamento. E a notícia chegou à Tebas e Natária no dia 28 de junho de 1762, pela pena do 

escrivão da Câmara Episcopal Jose Antonio da Sylva: 

 
248 Idem, p. 37v. 
249 MALHEIRO, Perdigão Agostinho Marques. A escravidão no Brasil. São Paulo: Rio de Janeiro, Tipografia 

Nacional, 1866-1867, parte I. p. 207. 
250 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 38. 
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declarado nesta Cidade de São Paulo em a Ca 

mara Epyscopal della [fiz] estes autos concluzos 

do muito Reverendo Senhor Doutor Vigario 

Geral, e Juis dos Cazamentos.251 

Vencida a burocracia, restou ao casal arcar com as custas da Dispensa Matrimonial, 

que não eram baixas – diga-se de passagem. De acordo com Rea Goldschmidt, que analisou 

casos semelhantes ao de Joaquim e Natária, na mesma São Paulo do século XVIII, “os autos 

de justificação [que incluía a comprovação de batismo de Nataria e a viuvez de Joaquim] 

custavam aos contraentes de 1$500 a 2$000 réis”. Esse valor era divido da seguinte forma: “o 

ministro (a autoridade encarregada de julgar e proferir a sentença) e o contador recebiam [...], 

respectivamente 100 e 80 réis”. A este montante, sinaliza a autora, “acrescentava o primeiro 

uma quantia correspondente a cada testemunha”. Já os serviços prestados pelo escrivão 

“apresentavam muita variação de preço e, por atuação, apresentação, termos, assentamentos, 

testemunhas, rubricas e rasa, seus custos iam de 300 a 1$300 réis”.252  

Os contraentes não precisavam pagar os valores imediatamente, sendo corriqueiro 

alegarem não possuírem tais quantias ou, como foi o caso dos nossos personagens, recorrer as 

mercês do reverendo, a fim de “aSim evitar o Supplicante mayor dispeza”.253 Muitos 

esponsais declaravam ser pobres, o que inviabilizaria o pagamento das custas ou de parte dela. 

Este foi o caso de Natária, que “sendo a Supplicante hua pobre”254 não teria condições de 

arcar com os valores relatados por Rea Goldschmidt. Talvez, por isso, o casal teve parte de 

suas despesas processuais reduzidas e pagaram à igreja 1$022 (um mil e vinte e dois réis), 

quantia que conseguiram por meio do trabalho que ambos realizavam.  

Infelizmente, o processo de Natária de Souza e Joaquim Pinto de Oliveira não 

discrimina o valor que cada funcionário recebeu, mas nos oferece informações elucidativas 

sobre as despesas individualizadas de cada documento que precisaram lavrar. Os noivos 

pagaram pelos “despachos”, $160 (cento e sessenta réis); pela “Resposta” (informações de 

Natária vindas do Rio de Janeiro) a quantia de $200 réis, ao passo que “Autenticaçam e 

Relatorio” ficaram em $160 réis; “Termos”, $42 réis; “Termos da...”, $80 réis; “R...”, $42 

réis;255 “Autos”, $28 réis; por fim, “Desta conta”, ou seja, os honorários de quem somou os 

 
251 Idem, p. 45v. (grifo nosso) 
252 GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. Op. cit., p. 89. 
253 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 42. 
254 Idem, p. 43. 
255 Tanto “Termos da...” quanto “R...” não foram possíveis transcrever em virtude da deterioração da 

documentação. 
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valores, calculou-se “$80 réis”. O saldo da papelada totalizou $792 réis.256 Os $230 réis 

restantes foram pagos por Joaquim ao reverendo promotor que ratificou as informações sobre 

a morte de sua falecida esposa, Escolástica Maria da Conceição.257  

Com os $792 réis desembolsado pelo casal, em 1760, era possível comprar uma arroba 

de toucinho ($720 réis) e negociar o valor do “assucar” com o dono do armazém, que custava 

$075 réis a libra. Ou, a depender da necessidade, dava para comprar um leitão ($480 réis), um 

peru ($300 réis) e ainda sobrava $012 réis para adquirir alguns ovos, cuja dúzia custava $080 

(oitenta réis).258 Nesse período, a arroba equivalia a 14,7 kg, enquanto a libra a 0,45 

quilogramas. O valor pago, portanto, garantiria alguns dias de alimentação para os 

enamorados.  

Os custos do casamento acabavam por onerar sobremaneira os interessados em 

formalizar suas uniões com o beneplácito clerical. Os governadores, atentos aos movimentos 

da Igreja, reclamavam da contradição existente entre a exigência do casamento e os custos 

elevados cobrados de uma população majoritariamente desprovida de recursos. O próprio 

Morgado de Mateus deixou o desagrado explícito ao pontuar que um dos obstáculos para o 

povoamento da capitania paulista era tanto a “vadiação dos homens” como as “dificuldades 

do casamento”. Isso ocorria porque, segundo Morgado, os homens estavam “dissolutos”, ou 

seja, impudicos, e as mulheres não conseguiam cumprir as etapas das burocracias impostas 

pelos “papéis” da Igreja, resultando numa vida solitária, “solteiras as milhares”. O governador 

ainda registrou que os entraves eram de tal magnitude que os colonos, especialmente os “mais 

pobres”, deveriam dispor não só de consideráveis recursos, mas também de irrevogável desejo 

de se casar.259  

Durante séculos, sobretudo no Brasil colonial, o casamento foi uma prerrogativa que 

cabia à Igreja católica, entusiasta da liberdade matrimonial irrestrita. Para os religiosos, a 

despeito das diferenças hierárquicas ou de qualquer outra natureza que organizasse a 

sociedade, o matrimônio deveria ser garantido a todos. Sendo assim, as formalidades que 

precediam a união sacramentada era a mesma para toda população cristã, fosse ela livre, 

cativa, negra, branca ou indígena. No caso dos escravizados, porém, havia uma determinação 

 
256 O responsável por somar os valores errou no cálculo, pois apontou que a soma de todos os documentos teria 

dado 732 réis. ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 46. 
257 Idem, p. 45. 
258 TAUNAY, Affonso de E. Historia antiga da abbadia de S. Paulo. São Paulo: Typographia Ideal, 1927b. p. 

258-259. 
259 DI, 1894, v. XXIII. p. 380. 
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específica afirmando que o senhor não poderia proibir a realização, tão menos a continuidade 

do casamento, sendo os matrimoniados de condição igual ou distinta de seu proprietário.  

Ficava expressamente vetado ao senhor, “Conforme a direito Divino, e humano”, 

impedir que os escravos e as escravas se casassem, tratá-los de maneira diferente (entenda-se 

pior) por decidirem constituir matrimônio, vendê-los para lugares remotos aonde o parceiro 

não pudesse ir (ou onde pudesse tornar-se cativo) ou tomar quaisquer medidas que 

inviabilizasse a união dos desafortunados. Se transgredissem ao determinado estariam 

pecando mortalmente e “tomão sobre suas consciencias as culpas de seus escravos, que por 

este temor se deixão muitas vezes estar, e permanecer em estado de condenação”. Apesar 

dessas medidas, que visavam garantir a inseparabilidade dos casais, já que o matrimônio era 

considerado sagrado, a determinação sobre a conduta do escravizado era assertiva: “E 

declaramos, que posto que casem, ficão escravos como de antes erão, e obrigados a todo o 

serviço de seu senhor”.260 

Ao estender o direito de casamento aos cativos e, simultaneamente, não questionar a 

escravidão, a legislação eclesiástica, aparentemente negligente aos efeitos deste paradoxo, 

oferecia aos escravos direitos incompatíveis com suas situações, pois somente pela alforria 

eles eram considerados civilmente aptos a constituir família. Mas a incongruência ocorria 

apenas em relação a condição jurídica do escravizado, pois para a Igreja não era um grande 

problema teológico o cativo receber nesta vida sinais do que ele alcançaria no post mortem, 

ou seja, a redenção. Ao acenar para o escravo a legitimação de seu matrimônio, os religiosos 

aventavam a liberdade que eles poderiam gozar futuramente.  

Sobre a condição jurídica do escravo, Perdigão Malheiro explica, porém, que é 

somente ao conquistar a alforria “que ele [o escravo] aparece na sociedade e ante as leis como 

pessoa (persona) propriamente dita, podendo exercer livremente, nos termos da lei, como os 

outros cidadãos, os seus direitos, a sua atividade, criar-se uma família, [....] praticar enfim 

todos os atos da vida civil”.261 A consequência da contradição eclesiástica foi apontada por 

Jacob Gorender, “a família escrava não recebia reconhecimento civil e, mesmo com o 

casamento sacramentado pela igreja, como se dava no Brasil, marido e mulher, pais e filhos 

poderiam ser legalmente separados e vendidos a senhores diferentes”.262 Essa situação 

perdurou até 1869, quando a legislação proibiu a separação dos cônjuges escravizados.  

 
260 Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Op. cit., p. 125. 
261 MALHEIRO, Perdigão Agostinho Marques. Op. cit., p. 207. 
262 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1980. p. 78. 
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Um episódio narrado por Nuno Marques Pereira, transcorrido no século XVIII, revela 

as condutas religiosas e jurídicas consideradas positivas para os escravizados, sem tocar 

evidentemente nas incongruências aqui apontadas. Em suma, cabia ao escravizado se 

submeter às obrigações do cativeiro e praticar os rituais apregoados pela Igreja: 

 

Eu coneci hum Preto cazado, por nome Manoel, em certa Viila; o qual fendo cativo, 

tinha fua cazâ na Fazenda de feu Senhor, muy limpa, e afeada: e na varanda tinha 

hum nicho feyto, e nelle hum altar, onde eftava collocada huma Imagem de Chrifto, 

e outra da Senhora do Rofario, com outros santos. E todos os dias cantava o Terço 

de Nofsa Senhora com fua mulher, e filhos: e depois fe afsentava em hum afsento, e 

exhortava aos demais que vivefsem bem, e que fofrefsem o trabalho temporal; 

porque, mayores eraõ as penas da outra vida para os que já que ferviaõ todo o dia a 

hum homem, ao menos de noyre [noite] naõ deixafsem de louvar huma hora a Deos, 

que os havia de falvar. Com eftas, e outras razões os capacitava, e evitava de muitos 

vicios, e peccados. Era muy, bem vifto de todos os Brancos: e nas eleições de fuás 

Confrarias, e Irmandades, tinha o primeiro voto, pelo zelo com que fervia a Deos, e 

a Senhora do Rofario na fua Matriz. Teve muy boa morte, e acabou com muy boa 

oppiniaõ.263 

 

O referido Manoel, portanto, mereceu reconhecimento não só dos companheiros de 

cativeiro como também de seus superiores na hierarquia colonial, terminando a vida 

recompensado em razão do comportamento exemplar por ter sido conhecedor da doutrina 

cristã e, o que aqui nos é especialmente salutar, casado.  

Como os escravos não podiam formar famílias autossuficientes e independentes, e 

precisavam constituí-las dentro ou nas proximidades do domicílio de seus senhores, suas 

famílias eram afetadas diretamente pelos acontecimentos na vida destes. Nesse sentido, as 

determinações da Igreja, por vezes, não impediram a separação de casais escravizados 

acarretadas por mudanças econômicas na vida do proprietário, que vendiam seus escravos 

para saldar dívidas; ou ocasionada pela morte do senhor, cuja herança era partilhada entre os 

herdeiros e, por consequência, os escravos eram separados (embora isso não tenha ocorrido no 

caso de Tebas e seus companheiros de cativeiro, após a morte de Bento de Oliveira Lima, seu 

proprietário). Além disso, de acordo com o direito de propriedade, o senhor poderia “alugá-

los, emprestá-los, vendê-los, dá-los, aliená-los, legá-los, constitui-los em penhor ou hipoteca, 

dispor dos seus serviços, desmembrar da nua propriedade o usufruto, exercer enfim todos os 

direitos legítimos de verdadeiro dono ou proprietário”.264 

 
263 PEREIRA, Nuno Marques. Compendio narrativo do Peregrino da America. Lisboa Occidental: Na Officina 

de Manoel Fernandes da Costa, 1728. p. 150-151. (grifo nosso) 
264 MALHEIRO, Perdigão Agostinho Marques. Op. cit., p. 68. 
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Alida Metcalf aponta que o processo de herança reforçava a ligação dos escravos aos 

senhores em virtude da fragmentação e da divisão da família entre os herdeiros. Com isso, “as 

famílias escravas tinham que contar com a boa vontade de seus novos senhores para permitir-

lhes manter contato uns com os outros. E o contato dos parentes escravos só poderia continuar 

dependendo do contato que os herdeiros da mesma família mantivessem entre si”.265 A análise 

de Alida sobre a possibilidade de haver famílias escravas como parte da “boa vontade” 

senhorial foi superada, pois desconsidera a agência dos escravizados e uma miríade de 

negociações cotidianas que envolviam os diferentes agentes sociais da São Paulo escravista. 

No Rio de Janeiro de finais do século XVIII e meados do século XIX, Manolo 

Florentino e Roberto Góes apontam que “o casamento religioso era conveniente aos escravos. 

O deus dos católicos não aprovava a separação de casais e, de fato, eram minoritárias as 

famílias cindidas quando da partilha de uma herança”.266 A herança, portanto, era um 

expediente que pouco afetava a vida dos escravizados, segundo Florentino e Góes. Ainda de 

acordo com esses autores, o casamento proporcionava estabilidade social e paz aos 

escravizados, algo que Robert Slenes, ao estudar a região cafeeira de Campinas no século 

XIX, irá questionar: “argumentaria que a ‘renda política’ auferida pelos senhores da família 

escrava lhes garantiria apenas o cativeiro cotidiano possível, que, apesar das aparências, era 

inerentemente instável”.267  

A instabilidade nos casamentos era maior entre os pequenos proprietários, que 

frequentemente desencorajavam o matrimônio entre seus cativos. Isso não significa, porém, 

que os escravizados não constituíssem união marital com os de outros proprietários – e, de 

fato, fizeram, formal ou informalmente.  

Apesar de o casamento ser um campo fértil para compreender parte da dinâmica da 

escravidão em São Paulo, foram tímidos os trabalhos historiográficos sobre o tema, mais 

ainda sobre casamentos mistos, em que um dos contraentes era escravizado e o outro liberto. 

No caso específico de São Paulo setecentista, o número incipiente de escravos engendrava 

uma dinâmica propícia à formação de casais com situações jurídicas distintas, incluindo neste 

escopo o enorme contingente de indígenas presentes na capitania. Não eram raros, portanto, 

os laços conjugais envolvendo brancos, indígenas, negros, escravizados ou libertos. O caso de 

Joaquim Pinto de Oliveira (escravizado) e Natária de Souza (liberta), enquadra-se neste perfil 

 
265 METCALF, Alida C. Op. cit., p. 237.  
266 FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 

de Janeiro, c.1790-c.1850. São Paulo: Editora Unesp, 2017. p. 153. 
267 SLENES, Robert W. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2011. p. 31. 
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de casamento misto e, certamente, era proveitosa para o proprietário do cativo, Bento de 

Oliveira Lima, que poderia manter a liberta trabalhando para ele: 

 

É possível argumentar que o casamento de uma escrava com um forro seria um 

mecanismo importante para os proprietários manterem um recém-liberto, ou 

trazerem um elemento alforriado para o interior da propriedade. Ou seja, a 

estabilidade do matrimônio seria oportuna no garantir que um escravo alforriado 

continuasse a trabalhar no mesmo local, provavelmente em troca de pagamento. 

Deste modo, permitiria que um forro externo à propriedade se incorporasse a ela, 

acrescentando sua mão-de-obra.268 

 

Havia também uma característica peculiar entre os esponsais da capitania paulista: a 

maioria dos casamentos ocorria entre libertos e escravizados de senhores diferentes. Isso 

porque, nas palavras de Vidal Luna, “nos pequenos [plantéis] era reduzida a probabilidade de 

existir um homem e uma mulher, com faixas etárias compatíveis”269, o que dificultava o 

enlace matrimonial entre cativos de um mesmo senhor.  

A reflexão sobre os casamentos mistos em São Paulo não pode ser feita sem 

considerar a posição da Igreja católica frente aos matrimônios, que foi referendada nas 

discussões firmadas no Concílio de Trento (1563). Também conhecido como 

“Contrarreforma”, o Concílio lançou as diretrizes para toda cristandade, incluindo Portugal, 

num período em que o protestantismo batia à porta. Durante o Concílio, entre outras 

prerrogativas, ficou definido o dogma da origem divina do casamento e, para garantir a 

eficácia desse preceito, foram deliberados três campos de atuação: espiritual, temporal e 

social.  

No plano espiritual, definiu-se a reafirmação da doutrina matrimonial por meio do 

dogma ou sacramento monogâmico, perpétuo e indissolúvel, conforme consta nos cânones 5 e 

7: 

 

Se alguém disser que o vínculo do casamento pode ser dissolvido em razão da 

heresia, de incompatibilidade de gênios, ou de afastamento simulado por um dos 

cônjuges, que seja declarado anátema. [...] Se alguém disser que a igreja errou tendo 

ensinado e ensinando segundo a doutrina do Evangelho e dos apóstolos, que o 

vínculo do casamento não pode ser dissolvido pelo adultério de Um dos cônjuges; e 

que nem o outro, mesmo inocente, que não deu motivo ao adultério, não pode 

contrair outro matrimônio enquanto viva a outra parte; mas que cometem adultério, 

tanto o marido que tendo abandonado sua mulher culpada, esposa uma outro, quanto 

 
268 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. O matrimônio entre escravos e libertos em São Paulo, Brasil, 

séculos XVIII e XIX. Texto apresentado no VI Congresso da Associação Latino-americana de População, 

realizado em Lima, Peru, de 12 a 15 de agosto de 2014, p. 225. 
269 LUNA, Francisco Vidal et al. Op. cit., p. 587. 
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a mulher que tendo abandonado o marido culpado, toma outro por marido, que seja 

declarado anátema.270 

 

No plano temporal, ficou determinado o estabelecimento da ação eclesiástica e a 

submissão do matrimônio às suas leis, que tinham a prerrogativa de proibir ou permitir, unir 

ou separar os casais. Por fim, o plano de ação social instituía o celibato como norma, em vez 

da relação conjugal, bem como do estado conjugal em vez do adultério.  

Como o casamento era atribuição exclusiva da Igreja, essas normas foram estendidas a 

toda cristandade católica, competindo às autoridades eclesiásticas locais elaborar os 

procedimentos específicos que atendesse aos pormenores de suas respectivas regiões. Havia 

uma diretiva contumaz do Concílio: o matrimônio como sacramento jamais poderia ser 

submetido ao padroado (acordo firmado entre Igreja-Estado), que autorizava a Coroa 

portuguesa atuar em questões religiosas. O cânone era categórico: as formalidades que 

precediam, legitimavam e garantiam a união sacramentada era prerrogativa sacerdotal.  

As determinações do Concílio de Trento chegaram ao Brasil por meio das chamadas 

“Constituições de Lisboa”, documento eclesiástico elaborado nos sínodos diocesanos 

portugueses. No entanto, essas “Constituições” não eram inflexíveis, e as autoridades clericais 

adequavam as disposições do documento às peculiaridades das áreas coloniais onde atuavam, 

por meio de decisões e práticas informais que não passavam necessariamente pelo crivo 

metropolitano.  

Foi somente em meados de 1707 que o arcebispo baiano, Dom Sebastião Monteiro da 

Vide, organizou um sínodo diocesano que resultou na única legislação eclesiástica elaborada 

na colônia portuguesa: as chamadas “Constituições primeiras do arcebispado da Bahia”. 

Publicadas em 1719, substituíram o compêndio português (“Constituições de Lisboa”) e, 

tempos depois, já no então bispado de São Paulo, criado em 1745, foi prontamente 

estabelecido pelo primeiro bispo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira, impactando, por 

conseguinte, todos os colonos. Foi dentro das diretrizes deste documento que a união entre 

Joaquim e Natária foi sacramentada. 

As Constituições primeiras vigoraram como principal legislação eclesiástica no Brasil 

colonial e introduziram três princípios para o matrimônio: propagação humana, lealdade e 

inseparabilidade dos casais. O texto ainda afirmava: 

 

 
270 LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de Direito de Família: origem e evolução do casamento. Curitiba: 

Juruá, 1991, v. I. p. 245. 
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O ultimo Sacramento dos sete instituidos por Christo nosso Senhor é o do 

Matrimônio. E sendo a principio um contracto com vinculo perpertuo, e 

indissoluvel, pelo qual o homem, e a mulher se entregão um ao outro, o mesmo 

Christo Senhor nosso o levantou com a excellencia do Sacramento, significando a 

união, que há entre o mesmo Senhor, e a sua Igreja, por cuja razão confere graça aos 

que dignamente o recebem. A materia deste Sacraemento é o dominio dos corpos, 

que mutuamente fazem os casados, quando se recebem explicado por palavras, ou 

signaes, que declarem o consentimento mutuo, que de presente tem. A forma são as 

palavras ou signaes do consentimento, em quando significão a mutua aceitação. Os 

Ministros são os contrahentes. [...]  

Em tudo isto devem ser instruidos os que querem receber este Sacramento, para que 

o celebrem com fim santo, e honesto, e se disponhão para receber seus efeitos, que 

são causar graça, como os mais Sacramentos, e dar especiaes auxílios para satisfazer 

Christãmente as obrigações de seu estado. E advirtão os contrahentes, que quando 

recebem este Sacramento, devem estar em graça, porque se o recebem em pecado, 

peccão mortalmente.271 

 

Portanto, ficava definido que o casamento era o “domínio dos corpos” da esposa e do 

marido, formalizado pelas “palavras, ou sinais do consentimento” que significavam a mútua 

“aceitação”. Destarte, as Constituições primeiras apresentavam a inseparabilidade do casal, 

reforçada pela fidelidade rigorosa dos cônjuges, que deveriam restringir a sexualidade 

exclusivamente ao matrimônio: “Além destes fins é tambem remedio da concupiscência 

[apetite sexual], e assim S. Paulo o aconselha como tal aos que não podem ser continentes.”272 

O documento deixou explícito sua cruzada ferrenha no combate às relações ilícitas, sua 

intolerância aos incontidos sexualmente. E, insistimos aqui, a inseparabilidade dos 

matrimoniados foi o elemento que mais tirou o sono das autoridades religiosas.  

O dogma relativo à inseparabilidade dos casais engendrava exigências rigorosas por 

parte da Igreja, que considerava oportuno tomar todas as medidas necessárias para se 

certificar de que os contraentes estavam de acordo com a legislação eclesiástica, pois, caso 

contrário, teriam de invalidar o casamento. Nas palavras de Dom Sebastião Monteiro da Vide:  

 

Se algumas pessoas pedirem licença para se casarem ao nosso Juiz dos Casamentos, 

e elle achar se devem para isso fazer algumas diligencias, primeiro que lh’a conceda, 

mandará vir ante si os contrahentes, (a cada um em particular, e lhe tomará com o 

seu Escrivão o depoimento com juramento, perguntado-lhe seu nome, e de quem é 

filho, terra, lugares, e Freguezias aonde tem residido, e por quanto tempo; estado, e 

officio quem tem, se é viúvo, quantas vezes foi casado, com quem, e em que parte, e 

por quem foi recebido, e como sabe serem mortas tal pessoa, com quem se recebeo, 

se os vio morrer, ou a razão que tem de o sáber; se se esposou com outra alguma 

pessoa, se tem feito algum voto de Religião, ou castidade, ou outro algum 

impedimento Canonico, de qualquer qualidade que seja, que impida, ou annulle 

casar com a pessoa de que se trata; se sabe que a tal pessoa tem algum dos 

sobreditos impedimentos [...]. Para proceder o impedimento [muito menos prova 

 
271 Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Op. cit., p. 108. 
272 Idem, ibidem. 
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basta para impedir o casamento antes de feito, do que depois de celebrado para se 

annullar.273 

 

Esses cuidados com as formalidades que precediam o casamento eram seguidos pelos 

padres e fiscalizado com rigor por bispos locados nos diferentes rincões da América 

portuguesa. Conforme vimos, assim também ocorreu com Joaquim e Natária, que tiveram de 

“correr os banhos” e superar todas as etapas formalizadas nas leis eclesiásticas. 

Infelizmente, não há registros históricos sobre como ocorriam as celebrações de 

casamento em São Paulo colonial. Os viajantes e cronistas do período, sempre atentos aos 

costumes dos moradores locais, não se ocuparam em registrar o rito matrimonial. Há, no 

entanto, uma gravura de Debret que fornece algumas informações, bem como um relato do 

pintor sobre a cerimônia nupcial de escravizados pertencentes a uma família abastada. 

Embora seja um registro histórico importante, é oportuno sinalizar que o artista interpreta o 

evento considerando suas próprias concepções, filtrando e inserindo elementos, bem como 

realizando projeções sobre o casamento que não correspondem necessariamente a como a 

cerimônia tenha transcorrido. A despeito disso, embora as imagens não sejam reflexo de uma 

realidade objetiva, “permitem imaginar o passado de forma vivida”, ponderou Peter Burke.274 

Na imagem, destaca-se o uso de calçados e roupas de luxo, trajes suntuosos à altura do 

evento, mas um tanto diferentes da vestimenta de escravos livres e de ganho, os quais, 

normalmente, não usavam sapatos. A pintura representa mulheres trajando vestidos 

enfeitados, cuidadosamente bordados, usando brincos, gargantilhas e pulseiras ornamentadas. 

Debret informa que, “a atitude das negras é imitada da de suas senhoras; como elas, seguram 

um leque embrulhado num lenço branco”.275 Já os homens, aparecem de calças ajustadas, 

camisas com colarinho apontadas para o rosto, com nós e laços cuidadosamente arrumados, 

meias brancas destacando os sapatos, além de estarem segurando chapéus e cartolas nas mãos.  

 

 
273 Regimento do Auditorio Ecclesiastico do Arcebispado da Bahia, Metropoli do Brasil, e da sua relação, e 

Officiaes da Justiça Ecclesiastica, e mais coisas que tocão ao bom Governo do Dito Arcebispado, ordenado pelo 

illustrissimo senhor D. Sebastião Monteiro da Vide, 5º arcebispo da Bahia, e do conselho de sua magestade. São 

Paulo: Typographia 2 de Dezembro, 1853, p. 72-75. 
274 BURKE, Peter. Testemunha ocular: História e imagem. Bauru: Edusc, 2004. p. 17. 
275 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca ao Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1940, tomo II, v. III. p. 

181. 
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Imagem 7: Casamento entre escravos de família rica, de Jean Baptiste Debret, 1826. Aquarela sobre papel, 15,7 

cm × 21,6 cm. 

 

Na imagem, nota-se que a cerimônia de casamento ocorre na entrada da igreja, isso 

porque não há altar representado. Durante muitas décadas, as celebrações também poderiam 

ocorrer na casa dos nubentes após autorização do bispo. Não foram raros os casos em que os 

casais optavam por transferir a liturgia nupcial da capela para algum dos aposentos de suas 

moradias. Os que dispunham de melhores condições financeiras, encomendavam trajes de 

gala semelhantes aos representados por Debret, mas provavelmente essa não era a regra em 

uma cidade onde a maioria da população aplicava seus recursos mormente a própria 

sobrevivência. É o que narra Alcântara Machado que, no entardecer do século XVII, citou a 

condição dos moradores paulistas: “vestem-se todos pobremente, por figurinos desuetos 

(sic)”. Esse entendimento também é corroborado por frei Vicente do Salvador e Padre Fernão 

Cardim: “homens e mulheres se cobrem de pano de algodão tinto, e, se dá alguma capa de 

baeta ou manto de sarja, se empresta aos noivos e noivas para irem à porta da igreja.”276 

 
276 MACHADO, Alcântara. Vida de morte do bandeirante. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 2012. p. 51-

52. 
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É provável que as vestimentas de Joaquim e Natária fossem mais modestas do que as 

retratadas por Debret, oxalá dispusessem de trajes festivos para o tão esperado evento – o que 

não significa, porém, que não tivessem separado e vestido suas melhores roupas, confabulado 

as ansiedades com seus próximos, recebido regalos daqueles que dividiam afetos. Os trajes 

representados na imagem, inclusive, não eram baratos, conforme aponta Silvia Lara ao citar o 

“Regimento de oficiais mecânicos”, de 1750, da Câmara da Vila de São Salvador, em Campos 

dos Goitacazes: “um vestido de seda inteiro, feito por um alfaiate, ficava em 7$000 réis, um 

de pano fino forrado, em 4$000 réis, uma saia de seda, 1$280 réis e uma saia de baeta em 

$480 réis”. 277 

Não sabemos como transcorreu as bodas do casal, mas podemos imaginá-los numa 

situação próxima a cerimônia descrita por Debret, ainda que o artista estivesse escrevendo da 

sede da Corte, no Rio de Janeiro, num contexto de mudanças profundas de padrões de 

sociabilidades oriundas da presença da Família Real: 

 

O momento representado é o da benção do laço conjugal, cujo cerimonial consiste 

em colocar o futuro esposo a mão sob a extremidade da estola apresentada pelo 

padre e a noiva colocar a sua por cima, sendo ambas envolvidas pela fita, no 

momento da benção. Para abreviar a cerimônia o oficiante faz uma exortação geral e 

dá em seguida a benção nupcial a cada grupo em particular. O padrinho (cocheiro) 

assiste a uma distância respeitosa.278 

 

Os desponsários, Natária de Sousa e Joaquim Pinto de Oliveira, marcaram a data do 

casamento na Catedral da Sé – templo que seria reformado por Tebas tempos depois, pelos 

idos de 1769. Convocaram padrinhos, convidaram amigos, escolheram as testemunhas que 

referendariam o laço matrimonial. Assim, “Aos des de Junho de mil e setecentos e secenta e 

[dous] annos nesta Se”, após serem feitas “as denunciassoens chamadas sem se descobrir 

impedimento algum”, na presença do padre Antonio de Tolledo Lara e “das testemunhas 

Carlos Correa de Tolledo, e Salvador de Jesus”, os esponsais  

 

receberaõ em [face] da I 
greja solemnemente por [palavras] e Joachim Pinto de Oliveyra escravo de 
Bento de Olyveyra Lima viuvo que ficou por fallecimento de Escholastica. 
da Conceiçaõ [com] a Nataria de Souza forra filha e Pay incognito e de 
Guiomar da Silva natural da freguesia de Sam Joaõ de Itaborahy do 
Byspado do Rio Janeyro, [fregueses] desta Sé e logo lhe dey as bençoens 

 
277 LARA, Silvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 214. 
278 DEBRET, Jean Baptiste. Op. cit., 1940, p. 181.  
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Conforme os [ritos] e Ceremonias da Igreja de que fis esta [licença].279 

Finalizada a cerimônia, cumprimentaram os convivas, saudaram o vigário, 

agradeceram as testemunhas, reverenciaram as instâncias divinas e voltaram para casa onde os 

festejos devem ter se arrastado madrugada adentro. Afinal, o casal venceu todas as 

burocracias que atravancavam a oficialização do matrimônio e agora, ao lado de amigos e 

familiares, poderiam brindar aquele momento tão importante e singular na vida de um casal.  

 

2.2 De Joaquim Pinto de Oliveira a “Tebas”, lapidador de pedras  

 

Os ofícios enviados ao Reino pelos “homens bons” alocados na Câmara de São Paulo 

surtiram efeito. Evidente que não foi apenas pela pressão dos camaristas que a Coroa 

portuguesa resolveu restituir a autonomia confiscada da Capitania paulista, mas 

principalmente por interesses administrativos e geopolíticos na região.  

Os objetivos da restauração eram profícuos: obter novas fontes de receita ante os 

sinais de exaurimento das jazidas de Minas Gerais; estimular o desenvolvimento econômico 

de São Paulo; desafogar o Rio de Janeiro da responsabilidade de responder por outra 

capitania; e, questão nevrálgica para o Império português, defender o Sul das investidas 

espanholas. Conforme Amilcar Torrão Filho, soma-se a esses objetivos: “a mudança do eixo 

político para o sudeste da colônia, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 

1763”, além da intenção do “governo pombalino de varrer de seus territórios e domínios a 

presença dos jesuítas, tão clara ainda em São Paulo do Campo mesmo anos depois de sua 

expulsão”.280  

Em 5 de janeiro de 1765, somando-se os apelos dos camaristas aos objetivos listados 

acima, D. José I, Rei de Portugal, decretou a restauração da capitania paulista, 17 anos após 

ter sido suprimida. O monarca já havia escolhido o responsável para executar os planos 

metropolitanos no ultramar: seu nome era Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, mais 

conhecido pelo título nobiliárquico de Morgado de Mateus. Proveniente da aristocracia 

portuguesa e com grande prestígio na Corte, o comissário não era neófito na política, tão 

pouco foi escolhido ao acaso. Pesou na decisão de D. José I o histórico deste coronel de 

 
279 ACMSP. Livro de Casamentos da Sé. Cota: 01-03-16, p. 195v. Aqui, há uma inconsistência na 

documentação. Considerando a data do casamento de Natária e Tebas, a celebração ocorreu enquanto a Dispensa 

Matrimonial ainda estava em andamento – lembrando que esta última acabou em 28 de junho de 1762. Como 

vimos, era indispensável cumprir todas as etapas da Dispensa antes de conseguir autorização para o casamento. 

Nesse sentido, acreditamos que parte das datas registradas durante a etapa da Dispensa Matrimonial estejam 

incorretas.   
280 TORRÃO FILHO. Amilcar. Op. cit., 2011, p. 176. 
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infantaria, bastante familiarizado com questões militares no norte de Portugal. Foi ele quem 

comandou um diminuto pelotão de soldados portugueses despreparados e impediu que tropas 

espanholas poderosas invadissem a Vila Real de Trás-os-Montes, em 1762. Essa atuação 

“muito contribuiu para a desistência espanhola de novos e maiores avanços sobre o território 

português, repercutiu grandemente na Corte e terá sido, provavelmente, o fator principal da 

escolha de Dom Luís Antônio para restaurar São Paulo”, onde era necessário, mais do que 

qualquer outra coisa, de “um militar estrategista”.281 

A chegada de Morgado de Mateus ao Brasil ocorreu em 20 de junho de 1765, quando 

a nau que o transportava ancorou no Rio de Janeiro. Na então capital da América Portuguesa, 

o governador permaneceu por alguns dias trocando informações confidenciais com o Conde 

da Cunha, vice-rei do Brasil entre 1763 e 1767, sobre a empreitada que lhe fora confiada e o 

longo processo que tinha pela frente. Transportou na bagagem instruções claras dos rumos 

que seu governo deveria trilhar para reerguer uma capitania envolta em problemas de 

diferentes naturezas e, sobretudo, consolidar os domínios lusos na América. A ameaça 

iminente eram os espanhóis no Sul, recrudescida pela mudança do eixo político para o sudeste 

colonial, em virtude da transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. A cruzada do 

Morgado de Mateus, portanto, era combater sistematicamente os castelhanos no Sul, numa 

estratégia que incluía a militarização da capitania recém-restaurada.  

O Conde da Cunha também teve seu quinhão de responsabilidade na restauração de 

São Paulo. Em 12 de agosto de 1764, ele havia enviado uma carta à D. José I lamentando o 

estado deplorável da capitania paulista, reclamando inclusive da impossibilidade de governar 

São Paulo e Rio de Janeiro simultaneamente, tanto pela distância, mas sobretudo porque os 

moradores de São Paulo são “excessivamente inquietos e revoltosos, em território abundante 

de minas de ouro e nas vizinhanças dos castelhanos”.282 

Após o período de estadia na capital colonial, Morgado de Mateus embarcou 

novamente em um navio e chegou à Santos, local que deveria estar apenas de passagem para 

São Paulo, mas onde permaneceu por oito meses. Nesse tempo, trabalhou ativamente 

despachando e realizando uma série de feitos, deixando carimbada sua disposição em tocar o 

pleito que lhe fora confiado: organizou o primeiro recenseamento da vila (já referido no 

capítulo 1), realizou o pagamento de soldos atrasados da soldadesca, reorganizou as 

ordenanças, decretou a prisão de desertores, reformou as fortalezas da vila litorânea, criou a 

Junta da Fazenda, articulou o estabelecimento dos limites fronteiriços entre São Paulo e 

 
281 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., 2010, p. 117. 
282 DI, 1895, v. 11, p. 209. 
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Minas Gerais, bem como confiscou os pertences da Companhia de Jesus a mando do Marquês 

de Pombal, cuja extinção ocorreu nos idos de 1759.  

As ações do governador não pararam por aí. O agora capitão-geral estava bastante 

comprometido em mostrar serviço nesta margem do Atlântico. Ele prontamente se ocupou em 

chancelar os títulos de colonos que possuíam sesmarias, determinou que o litoral do atual 

Paraná, especificamente Guaratuba, que era território paulista, fosse imediatamente povoado, 

promoveu a reunião de indígenas dispersos pelo território e, já prevendo que seus dias na 

Baixada Santista estavam contados, ordenou que transportassem para São Paulo o cofre da 

Provedoria e os livros da Secretaria de Governo.  

Enquanto despachava do litoral, os camaristas articulavam uma cerimônia pomposa de 

recepção ao novo governador. Era um evento de magnitude, fruto de longos e exaustivos 

ofícios, forjado no labor daqueles que clamavam ao rei o restabelecimento da autonomia 

sequestrada. Ocorre que a demora do capitão-geral em chegar à São Paulo, começou a acirrar 

os ânimos e a esgotar a paciência dos ansiosos convivas. Em 2 de abril de 1766, cercado por 

uma grande comitiva, Morgado de Mateus iniciou a subida pelo Caminho do Mar em direção 

a São Paulo, aonde chegou cinco dias depois: 

 

Desde os últimos dias de março começaram os preparativos da jornada para São 

Paulo com a chegada de oitenta índios que conduziriam o governador, de Cubatão 

até a capital, através da serra. No dia 2 de abril embarcou D. Luís em Santos para 

Cubatão. No dia seguinte saiu a comitiva, sendo o capitão-general conduzido em 

rede, por quatro índios dos doze designados para tal fim.283 

 

A viagem foi longa, mas o governador fez questão de apressar seu discurso de posse 

para uma plateia ávida em conhecer os planos que incidiriam diretamente em suas vidas. Sem 

pestanejar, Morgado confabulou aos paulistas que seus objetivos eram: povoar e urbanizar a 

capitania, explorar minuciosamente o território, fomentar o desenvolvimento econômico, 

estimular o fortalecimento militar e reconfigurar a burocracia administrativa da cidade. O 

governador-restaurador foi astuto, silenciou sobre as estratégias da coroa em relação aos 

espanhóis para não “despertar nos paulistas preocupações para com o Sul ameaçado”. Ao 

ocultar um dos objetivos centrais da restauração, “cujo esquema punha a capitania paulista 

como uma espécie de tampão protetor de Minas Gerais e do Rio de Janeiro”, o Morgado de 

Mateus tinha também a intenção de inibir “expectativas negativas pelos recrutamentos 

militares em gente tão arredia à submissão”, além de não estragar o “otimismo popular em 

 
283 BELOTTO, Heloísa Liberalli. Op. cit., 2007, p. 86. 
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relação à sua chegada”. Com isso, “apontava a restauração apenas no sentido das vantagens 

para a capitania, incentivando a vaidade e orgulho dos paulistas”.284 

Recebido com exultação, contabilizando “applauzo de toda a nobreza e povo da dita 

cidade”285, a lua de mel azedou pouco tempo depois, quando as ordens do Morgado de Mateus 

passaram a gerar desagravos, protestos e desobediências dos paulistas.  

Entre as primeiras medidas, o governador adotou como residência oficial o Pátio do 

Colégio dos Jesuítas, que passou a se chamar Largo do Palácio. Expulsos da colônia pelo 

Conde de Oeiras em 1760, a medida reflete a postura do governo pombalino em relação aos 

inacianos. O empenho em extirpar qualquer vestígio dos jesuítas ditou a tônica da conduta 

pombalina, transferida para os governos locados nas distintas regiões coloniais. Não deveria 

sobrar pedra sobre pedra que remetesse à Companhia de Jesus e, em seu lugar, somente 

símbolos do Estado português e a pretensa onipresença metropolitana.  

O convento e a igreja dos jesuítas já passavam por uma série de reformas 

arquitetônicas desde 1741, mas com a restauração da capitania o convento foi remodelado 

para se adaptar à sua nova função de sede do governo. As reformas foram de tal monta que, 

após finalizada, restavam poucos vestígios de sua construção original. Em carta enviada ao 

Conde de Azambuja, Morgado de Mateus descreveria sua intervenção no edifício jesuítico: 

 

Mandei fazer quase de novo a tôrre dêste colégio, todo o alpendre e portaria, tôdas 

as prisões e corpo da guarda dêste govêrno e hospital dos soldados e dos negros, 

retelhar por diferentes vêzes e a cada passo (pelo perigo que correm as paredes por 

serem de terra) grande quantidade de consertos particulares e preciosos, uma 

varanda que era muito necessária para desafôgo dos corredores, que são abafadiços 

[...]286 

 

Em São Paulo – cidade forjada pelos jesuítas para consolidar o poder da Igreja e do 

Estado, ainda sob a estrita vigência do Padroado –, essa transferência simbólica do poder era 

ainda mais imperativa para os desígnios da política pombalina. Como forma de efetivar as 

diretrizes, o Morgado de Mateus levou adiante todas as ações possíveis que considerava 

adequada para superar as obstruções que emperravam o desenvolvimento da capitania: a 

presença jesuíta em diferentes espaços da cidade era uma delas, acreditava piamente o 

governador. Além disso, a resistência dos paulistas, “pouco afeitos ao trabalho” e relutantes 

em “adotarem as novas diretrizes ilustradas de ‘gerência’ da economia, da administração 

 
284 Idem, p. 88-89.  
285 DI, 1894, v. 72, p. 215. 
286 DI, XIX. Apud por Ernani da Silva Bruno. Op. cit., 1984, p. 126. 
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pública e da segurança trazidas pelo capitão-general e a enorme ‘preguiça’ dos naturais da 

terra”, completava o rol de entraves a serem dirimidos nos trópicos.287  

Quando o novo governador chegou à capitania, esta contabilizava cerca de 80.000 

habitantes, sendo que 20.873 estavam alocados na capital. Desse total, 14.760 eram livres e os 

demais 6.113 eram escravizados, conforme computou Maria Luiza Marcílio ao estudar os 

recenseamentos de 1765-1767.288 Certamente, não houve variação significativa da população 

nos dois anos analisados pela autora, portanto, o número de habitantes se manteve estável no 

período arrolado.  

Era esse contingente disperso pelo território que o Morgado de Mateus administraria 

nos anos que seguiu como capitão-general. Ademais, caberia ao novo governador administrar 

uma capital com limites extensos: na fronteira com a Capitania de Minas Gerais, ao norte, 

havia os bairros de Atibaia, Nazaré e Jaguari, que mais tarde se tornaria a atual Bragança 

Paulista. No Sul, estendia-se até São Bernardo do Campo que terminava na descida da Serra 

do Mar. O núcleo central, apurou Marcílio, contava 1.516 habitantes, lotados em 392 

domicílios, chamados à época de fogos. Esse número diz respeito a população livre que, 

conforme já indicamos, era a única que constava no censo organizado pelo governador-

restaurador. As regiões mais distantes do núcleo central, os “bairros periféricos”, 

contabilizava uma população ainda maior como é o caso de Atibaia (2.425), Santo Amaro 

(1.770) e Cotia (1.735).289 

A paróquia da Sé, cuja jurisdição estendia-se por Santa Efigênia, Nossa Senhora do Ó, 

Penha, São Miguel, São Bernardo dentre outros, o censo categorizou a população por sexo, 

estado civil e idade. Entre a população livre, o número de mulheres (1.326) é maior que o de 

homens (1.189), ou seja, 110 mulheres para cada 95,54 homens. Outro dado elucidativo é 

sobre a idade e estado civil: 48,2% dos recenseados tinha menos de 20 anos e apenas 40 

pessoas, perfazendo 6% do total, tinha mais de 60 anos. Ainda segundo o censo, 61% das 

mulheres eram solteiras até os 29 anos, número maior que o dos homens que computavam 

48,7% dos inuptos. Tebas e Natária, embora não contabilizados no recenseamento por 

motivos já explicados, fogem da premissa de que no Brasil colonial se casava cedo. A não ser 

Natária, que tinha 24 anos em 1765, Tebas se enquadrava no perfil dos chefes de família que 

 
287 TORRÃO FILHO. Amilcar. Op. cit., 2007, p. 176. 
288 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op. cit., p. 99.  
289 Idem, p. 102-103. 
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tinham mais de 35 anos e eram casados. A essa altura, com 36 anos completados, Tebas 

figurava entre os esmagadores 78% que compunham a população casada da Paróquia da Sé.290 

Em 1765, o processo de urbanização da capitania estava estagnado e as vilas eram 

bastante incipientes. Em toda cidade, existiam 19 vilas e a capital despontava como o núcleo 

mais importante demograficamente. Um ano mais tarde, ciente desse déficit na rede urbana, 

Morgado de Mateus enviou um ofício ao Reino descrevendo a situação: 

 

As Vilas e Povoações Civis que tem esta Capitania quaze todas as fundarão os 

primeiros povoadores; aquellas de que pude alcançar a sua fundação quaze todas 

forão feitas no tempo dos donatários, e antes do descobrimento das Minas; a última 

que se fundou foi Pindamonhangaba, a qual foi feita Villa por ordem de Sua 

Magestade de dez de julho de mil setecentos e cinco; tudo consta dos papéis antigos 

do Archivo desta Camara; desde esse tempo para cá não houve mais fundação 

alguma; porém algumas Villas são Povoações muito pequenas; os mesmos 

moradores que nellas se conservão são os que tem citio mais perto, porque os que 

tem longe só acodem à Villa pelas festas do anno, ou em solenidades mayores, fora 

destes cazos vão seguindo o mato virgem.291 

 

O novo governador tinha ciência que a urbanização facilitaria os objetivos esperados 

com a restauração, sobretudo no tocante ao recrutamento dos paulistas e a dinamização da 

infraestrutura da capitania. Desde 1705, conforme relatou Morgado de Mateus, que novas 

vilas não foram fundadas em São Paulo, sobretudo porque a Coroa pouco se ocupava da 

capitania piratiningana – seus esforços estavam voltados para região mineradora. Contudo, 

essa questão começou a mudar a partir de 1767, quando o governador-restaurador buscou 

vitalizar o mercado interno, agrupar a população dispersa e ampliar a rede urbanizada. Num 

primeiro momento, calcado em justificativas estratégicas, os estímulos aos povoamentos e as 

fundações das vilas buscavam dinamizar as rotas comerciais paulistas, controlar o poder dos 

mandatários locais (Caminho do Viamão), favorecer o comércio com o Mato Grosso, mas 

sobretudo assegurar o domínio da Coroa nas porções territoriais acossadas pelos espanhóis na 

fração sul do território.  

Mas não foi uma empreitada fácil e as reclamações do Morgado de Mateus eram 

recorrentes. De acordo com ele, “não há couza tão útil, e necessária, como Povoações, 

principalmente nesta Capitania que hé muita falta. Não ha couza ao mesmo tempo tão 

difficil”. Para o governador, a dificuldade não estava tanto em “mover os novos habitadores, 

que huns não querem, outros pedem o que não ha, outros chorão, outros se escondem, que 

tudo isso vence”, mas sim nos interesses distintos, ou melhor, nas “muitas vontades que é 
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precizo conciliar para uma couza tão justa, e necessária, e com as quaes não podem as minhas 

forças, nem me hé possível obriga‑la”.292 Apesar dos interditos referidos, processou-se a 

“dilatação dos confins”.  

Na parte sul, vilas foram fundadas de Faxina à São Roque, de Itapetininga à Castro. 

No litoral, outras tantas que iam da freguesia de São José da Marinha de Ararapira à Iguape e 

Cananéia. Na porção norte, cuja preocupação estava em assegurar as fronteiras com Minas 

Gerais, surgiram vilas como “São João Batista de Atibaia; São José de Mogimirim; e 

freguesia de N. S. da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí (depois vila de São 

Carlos, atual Campinas)”. Já em direção ao Rio de Janeiro, “São José do Paraíba (atual São 

José dos Campos); Nossa Senhora da Escada (atual Guararema); São Luís e Santo Antonio do 

Paraitinga [...] Caraguatatuba; Santo Antonio de Paraibuna”. Por fim, foi fundada 

“Araritaguaba (atual Porto Feliz), cuja principal finalidade, seria o abastecimento das 

expedições para o Iguatemi: Piracicaba”.293  

 

 
Imagem 8: Carta Chorografica da Capitania de S. Paulo, 1766. Litografia, 48 cm × 62 cm. Acervo do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo. 

 

 
292 DI, 1896, v. 23, p. 415. 
293 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Dilatação dos confins: caminhos, vilas e cidades na formação da 

Capitania de São Paulo (1532-1822). Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 289, 2009. 
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O novo governador empreendeu uma série de reformas administrativas, econômicas e 

políticas que iam desde incentivo às atividades agrícolas, melhorias nos caminhos para 

escoamento da produção, reordenamento das funções administrativas, até reformas de alguns 

equipamentos da cidade. Em carta enviada em dezembro de 1766 ao Conde de Oeyras (então 

Marquês de Pombal), o Morgado de Mateus aponta que a cidade de São Paulo está edificada 

no “meyo de huma grande Campina em sítio hum pouco elevado que a descobre toda em 

roda”. Além disso, destaca que “todas as paredes dos edifícios são de terra; os portaes e 

alizares de pao por ser muito rara a pedra”. Apesar da escassez da pedra, recurso que Tebas 

irá se especializar como mestre canteiro, “não deixa de ter Conventos e bons Templos, e altas 

Torres da mesma matéria com bastante segurança e duração”. O Morgado destaca que os 

edifícios “mais sumptuosos e melhores são Sé, este Colégio q’ foy dos Jezuítas, especialmente 

o Seminario em que estou aquartelado, a de S. Bento, que não está acabada, e o de S. 

Francisco que He antigo, e o pretendem reformar”. Por fim, o governador aponta que a cidade 

“tem cazas grandes e de Sobrado; todas as mais são baixas com quintaes largos, que a fazem 

parecer de mayor extensão”.294 

Pelo relato do governador, é possível verificar que as igrejas também estavam no bojo 

das mudanças que ocorrem na cidade e foram diretamente impactadas pela reconquista da 

autonomia política da capitania. É sobretudo nesses estabelecimentos que Joaquim Pinto de 

Oliveira irá trabalhar junto com o mestre de obras Bento de Oliveira Lima, a quem pertencia, 

e seus companheiros de cativeiro. Habilidosos na aplicação de pedra de cantaria, técnica que 

aprenderam em Santos antes de migrarem para São Paulo, aproveitaram que os edifícios 

“mais sumptuosos e melhores”295 passaram a aplicar o recurso e arremataram diversas obras.  

A utilização de pedras em construções era expediente difundido no litoral santista, mas 

bastante escasso no planalto paulista. Tanto Bento de Oliveira Lima como Tebas foram 

ganhando destaque na cidade por seus trabalhos, sobretudo o último a quem Affonso A. de 

Freitas superestima após a construção do frontispício da Catedral da Sé: “Dahí por diante 

trabalho architectonico de importancia [...] não houve em S. Paulo que deixasse de ser pelo 

Thebas executado”.296 

A partir da segunda metade do século XVIII, a pedra de cantaria passa a ser mais 

utilizada em São Paulo. Essa técnica consistia no corte, entalhe, lapidação, em suma, no 

modelamento das pedras para que elas se ajustassem uma sobre as outras nas construções em 

 
294 DI, 1962, v. LXXII, p. 57-59. 
295 Idem.  
296 FREITAS, Affonso A. de. Tradições e reminiscências paulistanas. São Paulo: Ed. da Revista do Brasil, 
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que fossem aplicadas. O óleo de baleia era a argamassa utilizada tanto para vedação como 

para maior firmeza da estrutura. A aplicação de pedras de cantaria era um serviço sofisticado, 

que exigia profissional bastante habilitado, por isso, era difícil encontrar quem tocasse a 

empreitada numa cidade com poucos construtores.  

Como o custo era elevado, a cantaria não era utilizada na totalidade dos edifícios, mas 

apenas em suas partes mais importantes: nos frontispícios, nas soleiras, nas pilastras, nas 

cornijas, nos portais, nas janelas e nos cunhais, sendo, no restante das vedações, utilizada 

outra técnica mural. Segundo Carlos Cerqueira, as “igrejas e capelas paulistanas, reedificadas 

ou reformadas nesse período [século XVIII] tiveram em comum o fato de terem então 

aplicado a pedra de cantaria na fatura de seus frontispícios”. No entanto, continua o 

pesquisador, “embora nalgumas se tenham empreendido obras de grande vulto, reconstruindo 

quase que inteiramente seus edifícios (inclusive torres e alas conventuais), no que respeita ao 

uso da pedra, limitou-se sua aplicação tão somente às fachadas”.297 

Uma das igrejas reformadas nesse período foi a dos beneditinos, ou seja, a Igreja de 

São Bento. Por “mostrar-se defeituosa e demasiado pequena”, os religiosos resolveram 

levantar uma “igreja abacial nova, cuja nave teria 27,72m de comprimento por 17,56, de 

largura”. A maior parte das despesas com a obra foi custeada por herança de dois monges e 

por doações dos fiéis, totalizando “3.200$000 [três contos e duzentos mil réis], soma avultada 

para época”.298 As obras da igreja beneditina se estenderam por anos e o responsável por tocá-

la foi o “mestre pedreiro Bento de Oliveira, que não tinha pressa de terminar as outras 

simultaneamente realizadas na Sé”. Quem auxiliou Bento nas obras foi “o antigo escravo, o 

famoso pedreiro Tebas, que ao ser libertado – graças à habilidade revelada em seu ofício – 

passou a chamar-se mestre-pedreiro Joaquim Tebas de Oliveira”.299 Conforme nos conta 

ainda Dom Clemente, o mosteiro pagou ao “Joaquim Tebas”, em 1766, “seis tostões pela 

pedra fundamental da nova fachada da igreja, colocada com relíquias e um Agnus Dei na base 

do cunhal”.300  

Ora, por que os monges pagaram os “seis tostões” ao Tebas e não a Bento de Oliveira 

Lima? Afinal, onde estava Bento que não foi o responsável por receber o valor? É oportuno 

sinalizar que nenhum sistema de organização social é completamente funcional, pelo 

 
297 CERQUEIRA, Carlos Gutierrez. Tebas – vida e atuação na São Paulo Colonial. In: FERREIRA, Abilio (org.). 

Op. cit., p. 55. 
298 NIGRA O.S.B, Dom Clemente da Silva. A Ordem Beneditina na Cidade de São Paulo. Mosteiro de São 

Bento, 1988. p. 56. 
299 Idem.  
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contrário, é repleto de complexidade, disfuncionalidade e conflitos. Pressupor que Bento 

deveria receber o valor porque é proprietário de Tebas é ignorar o fato de que as relações 

pessoais também são complexas e fluídas e que, no caso de Tebas e Bento, por exemplo, o 

primeiro gozava de relativa autonomia assentida e até mesmo valorizada pelo segundo. 

Relações como essas provocam fluidez no sistema e azeitam suas engrenagens, já que 

nenhum modelo social funciona apenas com repressão.301 

 

 
Imagem 9: A pedra fundamental do antigo Mosteiro de São Bento, lançada por Tebas em 1766. Conforme se 

observa, a pedra é um hexaedro irregular de 18 cm × 22cm e foi encontrada em 1911, ao demolir-se a velha 

fachada da igreja. 

 

Obra de relevo esta do Tebas. Lançar a pedra fundamental de uma das ordens 

religiosas mais importantes do Brasil colonial, revela o grau de confiança e relacionamento 

que a ordem mantinha com o escravizado. Tanto é que no livro de tombo do Mosteiro de São 

Bento, a informação de Dom Clemente foi ratificada, e o nome de Tebas imortalizado em suas 

páginas: “a pedra fundamental da nova fachada da Igreja de São Bento, lançada em 1766, foi 

 
301 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 221-222. 
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trabalhada pelo mestre Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas”.302 A pedra fundamental 

representa o início de uma obra, o primeiro bloco de pedra que é colocado para selar a 

encetadura de uma construção e provavelmente foi acompanhando com atenção por membros 

do alto escalão beneditino.  

O novo templo, vejamos, ficou da seguinte forma: "Esta igreja está formada com cinco 

paredes: as duas partes do claustro do Mosteiro e tres da parte do Rio [provavelmente o 

Tamanduatehy]. Tem esta igreja de largo 48 palmos (17m,56) e de comprido 96 (21m,12)”. 

Outra novidade, que representou “um grande melhoramento”, foi o da colação de um relógio, 

bem como de sinos novos:  

 

Assentou-se o mostrador de cobre para o relógio mostrar as horas por fora e se fez 

casa capaz para o mesmo na qual se armou pondo-o apto para dar horas. Fizerão se 

novos varoens de ferro para os quatro sinos da torre por estarem incapazes os velhos. 

Ladrilhou-se de tijolo a ultima área da torre e fizeram-se sineiras novas.303 

 

Teria Tebas participado da construção do local onde foi assentado o relógio? Foi um 

dos braços que ergueu os varões de ferro e o responsável por ladrilhar a torre de tijolo? Não 

sabemos, nosso acesso à documento do Mosteiro foi dificultada por vários condicionantes, 

além das tratativas com monges da ordem terem sido interrompidas subitamente.  

Mas encontramos Tebas trabalhando em outras construções do claustro beneditino, 

além da pedra fundamental. Ele também lavrou a pedra da portaria da Igreja, “encimada por 

um frontão em forma de concha”, bem como aplicou cantaria na porta principal do Mosteiro, 

lavrou três janelas de coro e uma “cruz romana de remate da fachada”. Por todo este trabalho, 

Tebas recebeu a quantia de 286$040. O que Tebas teria feito com esse valor? Repassou parte 

à Bento de Oliveira Lima e juntou o restante para comprar sua alforria? Teria ido até algum 

armazém comprar um alqueire de farinha de mandioca ($480 réis), de arroz ($800) e de feijão 

($400)304 para garantir a sua alimentação e de Natária de Sousa, sua esposa há 4 anos? A 

documentação não diz, porém é possível conceber o quanto representava 286$040 réis em São 

Paulo meia década antes, mirando os gastos das folias promovidas pelos irmãos enclausurados 

na mesma abadia beneditina: 

 

Nos dias de festas uma vez ou outra apparecem doces, pasteis, “hum pastelão” ou 

“fruita” isto muito raramente. Quanto appareciam os prelados, o Visitador, um 

 
302 Livro do Tombo do Mosteiro de São Bento da cidade de São Paulo. São Paulo: O mosteiro, 1977. p. 202. 
303 TAUNAY, Affonso de E. Op. Cit., 1927b, p. 163-164.  
304 Idem, p. 258. 
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Abbade Provincial e seu Companheiro, melhorava-se a mesa, gastava-se por 

exemplo de pasteis 20 réis, compravam-se um queijo por 80 réis, doces por 160 réis, 

fructas por 40 réis.305 

 

Na presença de religiosos de grossa ventura, consoante ao citado acima, os gastos com 

o folguedo poderiam chegar a $309 réis, portanto, mais que a soma desembolsada no 

pagamento das benfeitorias empreendidas por nosso personagem.  

O valor recebido por Tebas pagava as contas do médico responsável pelo Mosteiro, 

que de acordo com Taunay eram modestas: “Num mez 200 rs., noutro 280 rs. ‘para curar um 

padre’ ou ‘para curar os negros’. A’s vezes recebia o esculapio os honorarios em especies, ora 

uma bacia de pão (280 rs.) ou um fraco de vinho (40 rs.)”.306  

Os preços dos alimentos aumentaram significativamente em São Paulo com a 

descoberta do ouro nas Minas Gerais, a ponto de Taunay comentar que “um dos males da 

apparição do ouro fôra a terrivel crise causada pelo alteamento geral dos preços da vida”. O 

rush do ouro, para termos dimensão, elevou o preço da “gallinha de $80 a $160”, ou seja, em 

100%. Mas não só o valor do galináceo teve acréscimo, outros víveres também encareceram: 

o “feijão (alqueire), $280 a $600 ou 214%”; O “vinagre (medida), $80 a $400 ou 500%” e o 

“toucinho (arroba), $500 a 2$560”, portanto, astronômicos 512% de inflação!307  

Outro exemplo de aumento exponencial é a farinha, que custava $400 reis o alqueire, 

mas que “em 1700, ainda subira a mil réis pro alqueire, atingia em 1705 a tres mil e duzentos 

réis!”. Em 20 anos, logo, ficou oito vezes mais cara. Os valores também inflacionaram na 

região das Minas: “o alqueire de farinha de mandioca, que custava em S. Paulo 3$200, se 

vendia nos districtos auríferos por quarenta oitavas de ouro 48$000, o assucar, que valia $120 

em S. Paulo, lá se marcava 1$200”. Além disso, “uma galinha de $160 a 4$800” e “um queijo 

de $120 a 4$800”.308 

Na década de 1760, com o esgotamento das jazidas na região das Minas Gerais, o 

custo de vida foi se estabilizando e os preços caíram, embora jamais tenham voltado aos 

patamares praticados antes do rush do ouro. Essa refração possibilitou as reformas no 

Mosteiro de São Bento, que seguiram pelo século XVIII. E parece que os monges beneditinos 

gostaram do trabalho do Tebas, pois, em 1798, trinta e dois anos após lançada a pedra 

 
305 TAUNAY, Affonso de E. Op. cit., 1927a. p. 78. 
306 Idem, p. 79. 
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fundamental, lá estava ele executando a “grande entrada da portaria do mosteiro novo, pelo 

preço de 110$400 reis”.309  

 

 

2.3 Adeus, Bento de Oliveira Lima 

 

De acordo com Benedito Lima Toledo, o século XVIII foi “o século em que mais se 

construiu durante o Período Colonial”. Ainda segundo o autor, “no século XVIII, as 

construções novas em templos, senão sua total reconstrução, chegam a dezoito, das quais 

dezesseis no ‘triângulo’”.310 O triângulo que o arquiteto se refere é o chamado “triângulo 

histórico”, formado pela Rua Direita de Santo Antonio (atual Rua Direita), Rua Direita de São 

Bento (atual rua São Bento) e a Rua do Rosário (por um tempo Rua da Imperatriz e, com o 

estabelecimento da República, Rua XV de Novembro).  

Tebas trabalhou em muitas dessas obras, sobretudo nos edifícios que Morgado de 

Mateus nomeou como “mais sumptuosos e melhores”311, ou seja, as igrejas. Já nas primeiras 

décadas do século, foram construídos e reformados vários templos e conventos, “como se a 

povoação, passando à categoria de cidade e habitação de capitães-gerais, sentisse a 

necessidade de se enriquecer de novos edifícios religiosos e de se enobrecer com o 

aprimoramento de suas construções antigas”.312 Uma dessas construções pioneiras do século 

XVIII foi a igreja do Rosário, erguida entre 1715 e 1725, onde hoje funciona a Bolsa de 

Mercadorias & Futuros, na Praça Antonio Prado, região central. A fachada da igreja estava 

voltada para atual rua XV de Novembro e despontava como um dos destaques da São Paulo 

antiga. Outras igrejas construídas nesse mesmo período foram a da Misericórdia, a dos 

Remédios (na atual praça João Mendes), a de São Pedro (ficava no largo da Sé), a de São 

Gonçalo (existente até hoje na Praça João Mendes).313 

Vimos que o Mosteiro de São Bento também passou por uma série de intervenções, 

que buscavam trazer melhoramentos para os templos da ordem já bastantes desgastados pelo 

tempo transcorrido dos reparos. Assim como a construção beneditina, outras igrejas e 

conventos paulistanos desse período reformaram apenas parte de suas estruturas, bem como 

requintaram diferentes elementos de seu interior, tais como construção de bancos, aquisição 

 
309 NIGRA O.S.B, Dom Clemente da Silva. Op. cit., p. 56. 
310 TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Duas cidades, 1981a. p. 16. 
311 DI, 1962, v. LXXII, p. 57. 
312 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., 1984, v. I, p. 123. 
313 Idem, p. 124. 
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de novas estantes, rasgos e construção de paredes, ampliação de salas etc. Desde meados de 

1741, o complexo arquitetônico dos jesuítas passava por uma série de reestruturações, até 

culminar na remodelação para se adaptar a sua função como palácio do governo.  

A Catedral da Sé também passou por modificações, não só arquitetônicas, mas 

também administrativas. Em Carta Régia de 22 de abril de 1745, confirmada pela bula de 

Benedito XIV de 6 de dezembro do mesmo ano, D. João V dividiu o bispado do Rio de 

Janeiro em três e criou o de São Paulo, nomeando como primeiro bispo D. Bernardo 

Rodrigues Nogueira.314 O bispo teve entrada solene na cidade no dia 8 de dezembro de 1746 e 

prontamente encarregou-se da montagem do aparelho burocrático diocesano, da organização 

das atividades pastorais, “além da ilustração e moralização do seu clero”. O prelado ainda 

“deu impulso às obras da Sé-Catedral, tratou dos limites das paróquias e da diocese e mandou 

missionários para preparar e iniciar a sua primeira visita pastoral”.315 

Nos primeiros quatro anos, além da capitania paulista, a jurisdição do novo bispado 

abrangia “os territórios da colônia do Sacramento, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 

depois foram desanexadas por Carta Régia de 20 de novembro de 1749”.316 A hierarquia 

eclesiástica também sofreu modificações e foi nomeado como arcediago o padre Matheus 

Lourenço de Carvalho, que terá participação decisiva na trajetória de Joaquim Pinto de 

Oliveira, como veremos mais adiante.  

No ano em que foi instalado o bispado na Sé, a Matriz ameaçava ruir e o edifício foi 

prontamente demolido. Em seu lugar, um novo templo começou a ser construído e quem 

arrematou a feitura do frontispício foi Bento de Oliveira Lima, auxiliado por seu escravo 

Joaquim Pinto de Oliveira. Não há consenso entre os memorialistas sobre quando a nova 

Catedral começou a ser construída, as datas variam bastante. Para Affonso A. de Freitas, a 

“reconstrução da antiga Cathedral de S. Paulo, começada em 1746 e só, terminada em 1755, 

segundo verificamos em mais de um documento coevo” foi obra de “Thebas, creoulo da 

Capital, mulato desenvolto e intelligente, que se propõe executar o que, na época, parece, 

representava verdadeiro prodigio de architectura”. E tal obra foi confiada ao escravizado, pois 

não havia “architecto ou construtor profissional que se atrevesse a arcar com a 

 
314 MARTINS, Antônio Egídio. São Paulo Antigo (1554-1910). São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1973. 

p. 299. 
315 WERNET, Augustin. Vida Religiosa em São Paulo (1554-1954). In: PORTA, Paula (org.). História da 

cidade de São Paulo – a cidade colonial. São Paulo: Paz e Terra, 2004, v. 1, p. 207.  
316 MARQUES, Manuel Eufrásio de Azevedo. Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos e 

Noticiosos da Província de São Paulo seguidos da Cronologia dos acontecimentos mais notáveis desde a 
fundação da Capitania de São Vicente até o ano de 1876. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1950, tomo I, p. 

136. 



130 

 

responsabilidade de edificação da respectiva torre”.317 Para outro memorialista, José Jacinto 

Ribeiro, a construção da Catedral começou quatro anos mais tarde: “Foi construida em 1750 a 

1755, sendo architecto e constructor um mulato conhecido vulgarmente pelo nome de Thebas, 

deixado livre, em testamento, por um conego seu senhor, com a condição de concluir as obras, 

o que fez mediante o salario de pataca e meia por dia”.318 Já para Nuto Sant’anna, “a 20 de 

fevereiro de 1756 foi expedido um alvará régio concedendo 30.000 cruzados, pelos cofres de 

Sua Majestade, para a reedificação da Catedral de São Paulo, ou seja, a Igreja da Sé”.319  

Affonso A. de Freitas concorda com José Jacinto Ribeiro e Nuto Sant’Anna sobre o 

momento em que Tebas conquistou a alforria, logo após a morte de seu senhor: “fallecendo 

quando em meio estavam os trabalhos da reconstrução, legou-lhe alforria com clausula de 

concluir as obras, pelas quaes passaria a receber o salario diario de pataca e meia”. 320 O 

salário recebido, ou seja, pataca e meia, equivalia a $600 réis. 

Mas, afinal, Tebas foi alforriado por um cônego (José Jacinto Ribeiro) ou por Bento 

de Oliveira Lima (Affonso A. de Freitas) com a condição de finalizar a construção da 

fachada? Antes da resposta, precisamos levantar mais algumas informações sobre a Catedral 

da Sé, nesses anos em que Tebas trabalhou nela.  

Alguns anos após as datas relatadas pelos memorialistas, a Catedral ainda apresentava 

problemas em sua estrutura. Em carta enviada ao rei D. José I, em 30 de janeiro de 1764, o 

cabido da Sé informou “sobre a necessidade de ser construída uma nova torre e frontispício e 

pediu, para esse fim, que o mesmo rei mandasse dar da sua real fazenda trinta mil 

cruzados”.321 Mas o valor solicitado também incluía a “colocação de um relógio na mesma 

torre, obra tão necessaria para a celebração dos Officios Divinos e decoro da Costa de 

Deus”.322  

Consultando um ofício enviado por Morgado de Mateus, Ernani da Silva Bruno 

corrobora a informação sobre a degradação do frontispício, pois segundo ele “parece que não 

ficou muito firme a tôrre do Tebas, pois já em 1767 o governador Mourão dizia que ela estava 

ameaçando ruína”.323 Teria José Jacinto Ribeiro e Affonso de A. Freitas se equivocado quanto 

ao período em que Tebas trabalhou na Catedral, sendo os referidos canteiros solicitados 

somente após 1764? Ou o relato de Morgado de Mateus, citado por Ernani da Silva Bruno, 

 
317 FREITAS, Affonso A. de. Op. cit., p. 79-80. 
318 RIBEIRO, José Jacinto. Cronologia Paulista. Apud Antônio Egídio Martins. Op. cit., p. 299. 
319 SANT’ANNA, Nuto. São Paulo no século XVIII. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1977. p.118. 
320 FREITAS, Affonso A. de. Op. cit., p. 80. 
321 Antônio Egídio Martins. Op. cit., p. 76-77. 
322 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit, 1977, p. 118. 
323 BRUNO, Ernani da Silva. Op. cit., 1984, p. 129. 
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evidencia de fato que a obra não ficou consistente e, por isso, os prelados convocaram 

novamente Bento de Oliveira Lima e Tebas para fazerem novos reparos na torre que 

capengava? Por enquanto, essas perguntas ficarão sem respostas.  

 
Imagem 10: A Matriz da Sé, em foto de Militão Augusto de Azevedo, década de 1860. 

 

Em 1767, porém, Bento de Oliveira Lima, Tebas e outros quatro parceiros 

escravizados estavam trabalhando na Catedral da Sé. Os companheiros de Tebas ainda não 

haviam surgido em nossa narrativa, mas vamos nomeá-los e dar-lhes o devido espaço nesta 

história. Assim como Bento e Tebas, os demais cativos eram “official de Pedreyro”, cujo 

ofício provavelmente aprenderam nas obras que tocavam ombro a ombro com congêneres São 

Paulo afora. Entre os cativos estavam “Antonio de trinta annos pouco mais ou menos”, 

“Joaquim da nasçam Angolla de idade de trinta e oito annos pouco mais ou menos”, que tinha 

“huma ferida Cancaroza em huma perna”, “Domingos da naçam ma[ssan]gano de idade 

sincoenta e trez annos pouco mais ou menos” e “Manoel de idade de dezoito annos pouco 

mais ou menos com uma sulida [ferida?] em hum olho.”324 

 
324 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados do 1º Ofício da Capital. Processo nº 14.307. Ano de 1769: 

Inventário dos bens do defunto Bento de Oliveira Lima; Inventariante a viúva Antonia Maria Pinta, p. 6v-7.  
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Passados dois anos do início da reforma da fachada da Catedral da Sé, Bento de 

Oliveira Lima faleceu abruptamente. De acordo com seu atestado de óbito,  

 

 

Aos tres dias de Março de mil setteCentos e sessen, 

ta e nove falleceo subita e repentinamente Ben 

to de Oliveira, casado que era com Antonia Ma 

ria: naõ se lhe achou testamento, e foi sepultado 

na Capella de [...]ceiros de Nossa Senhora do Carmo 

e que para constar fis este assento que assignei.325 

 

Ter sido sepultado na capela dos Terceiros de Nossa Senhora do Carmo indica uma 

relação estreita (seria devoto de Nossa Senhora do Carmo?) entre Bento, sua família e cativos, 

e os carmelitas. Isso porque, três anos após seu falecimento, Tebas será contratado pelos 

mesmos Terceiros para trabalhar nos edifícios da ordem religiosa. Mas antes de avançar por 

essa história, continuemos com os fatos sucedidos após a morte de Bento de Oliveira Lima.  

Com o óbito repentino de Bento, aos 59 anos, longevo para um período em que a 

maioria da população masculina estava concentrada entre 0 e 49 anos326, as obras da Catedral 

da Sé ficaram a cargo de Tebas e dos demais companheiros de cativeiro. A morte não 

implicou apenas a reorganização daqueles que passariam a tocar a reforma do “Frontespício 

da Sé desta Cide”, mas impactou decisivamente a vida da agora viúva Antonia Maria Pinta, 

dos órfãos “Francisco de idade de dezaSete anos”, “Marianna de idade de dezaSeis anos”, 

“Anna Maria de idade de Sette annos”, “Joanna de idade de Seis annos” e “Antonio de idade 

de quatro annos”327, bem como de todos os cativos da família, principalmente a de Joaquim 

Pinto de Oliveira.  

No processo de inventário de Bento de Oliveira Lima, estão as informações que 

indicam o transtorno legado pelo defunto. A paralisação da reforma do frontispício não estava 

nos planos dos responsáveis pela contratação dos serviços, que haviam feito o pagamento 

antecipado de 4 mil cruzados para a finalização da empreitada e esperavam que ela terminasse 

 
325 ACMSP. Livros de Óbitos da Sé (1757-1777), p. 122v. 
326 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op. cit., p. 105. 
327 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados..., p. 3. As idades dos filhos de Bento e Antonia, bem com 

as dos moradores da São Paulo colonial, não são exatas e conclusivas. Há sempre na documentação a ressalva de 

que a idade é “pouco mais ou menos”, dada a incerteza sobre o ano de nascimento dos habitantes. No caso dos 

filhos de Bento e Antonia, por exemplo, considerando a já referida Lista Nominativa de 1765-1767, quando eles 

foram recenseados na “Rua do Canto do cirurgião Fonseca até o Beco de Sta. Thereza, e Travessas”, no fogo 

387, tinham as seguintes idades: Francisco (11), Mariana (8), João (5), Anna (6) Antônio (1). Portanto, dois anos 

depois, a idade dos filhos não bate com o apontado no recenseamento, exceto a de um deles que não sabemos ser 

homem ou mulher. Isso porque, no censo, consta o nome de “João (4)”, ao passo que no inventário aparece 

“Joanna (6)”. Eis os desafios que a documentação impõe aos historiadores da São Paulo setecentista. 
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o mais rápido possível. A demora na entrega significaria o descontentamento dos leigos e, por 

que não, uma perda no número de fiéis pela ausência de um local adequado de propagação da 

fé católica. Embora respeitassem o luto da família, os devotos queriam a finalização da 

principal igreja da cidade e estavam ansiosos pelo visual que a nova fachada traria aos 

transeuntes daquela São Paulo restaurada. Ante aos anseios dos populares e a pressão para 

retomada das atividades litúrgicas, o padre Matheus Lourenço de Carvalho, nomeado como 

arcediago assim que D. João V criou o bispado paulista, assumiu a responsabilidade por fazer 

a reforma caminhar. Foi ele quem foi conversar com Antônia Maria Pinta e cobrar que o 

compromisso firmado por seu marido fosse honrado. 

Os laços entre Matheus Lourenço de Carvalho e a família de Bento de Oliveira Lima 

eram antigos e certamente foi o vigário quem contratou o mestre de obras para tocar a reforma 

da torre. Antiga também eram as intrigas que envolviam esses dois personagens. Num 

processo iniciado em “mil e SetteCentos e Secentta e quatro aos vintte e tres dias do mes de 

Novembro”, cinco anos antes da reparação do famoso frontispício, o “Illustrissimo e 

Reverendissimo Cabido da Sé Cathedral desta Cidade”, Matheus Lourenço de Carvalho, 

ajuizou Bento de Oliveira Lima “nesta cidade de Sam Paulo em audiencia publica”. De 

acordo com a devassa,  

 

Diz o Illustrissimo Reverendissimo Cabydo da Santa Sé desta 

Cidade que Bento de Oliveira Lima morador na mesma lhe he devedor 

pelo credito junto a quantia de 800$reis por sedidos de que delle cons 

ta e por que agora faser citar para reconhecimento de seu sinal e obri 

gaçam e asinaçaõ dos des dias da ley o que naõ podem.328 

 

O processo está bastante deteriorado, o que dificultou sua transcrição e inviabilizou 

descortinar as minúcias do litígio. No entanto, foi possível constatar que Bento fez algum 

empréstimo e não honrou o compromisso na data combinada com seus credores, entre eles o 

referido arcediago. O caso foi levado ao “Juis ordinario Ignacio Dias da Silva”, que conduziu 

o caso por quase um mês até sentenciar em “20 de Oitubro de 1764”, que o réu fosse 

condenado a pagar “oytocentos mil reis” que devia. De acordo com os autos, Bento não 

esboçou reclamações e aceitou cumprir a promessa que havia feito aos que lhe fiaram valores, 

 

Devo que pagarey ao Muito Illustrissimo Reverendissimo Ca 

bido da Sé de Sam Paulo a quantia de oytocentos mil reis 

 
328 Apesp – Ordem 3324: Processo de Matheus Lourenço de Carvalho contra Bento de Oliveira Lima. Ano de 

1760, p. 3. 
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que por mim pagou a saber ao Recolhimento de Santa Tereza 29$325, 

reis a Joze Caetano Ribeiro Viana 45$260 reis a Antonio Gomes 

Machado 112$080 reis, a Antonio Francisco de Sá 58$ reis ao Padre Joze 

da Silva Ribeiro 210$790 reis a Jose Pereira Cuelho 130$000 reis a Joaõ 

da Silva 5$680 reis, e asim mais que me integrou em [...] o Muito Reverendo 

[...] Doutor Arsediago Matheus Lourenso de Carvalho 28$865 reis 

que tudo fas a sobre ditta quantia de 800$000 reis segundo consta dos recibos 

dos dittos meus a credores cujos recibos ouve a mim ao fazer [...] 

cuja quantia de 800$ reis pagarey a [...] Illustrissimo e Reverendissimo Cabido 

ou a quem este me mostrar todas as veses que me for pedido [...].329 

 

Na presença de “Antonio Pereira do Valle e Antonio Ribeyro do Valle”, a quem Bento 

se refere como “Doutor” (seriam seus advogados?), se comprometeu a quitar a inadimplência 

“para cuja satisfaçaõ obrigo minha pesoa e bens ávidos”.330 No final do processo, três dias 

após sair o veredito, o secretário da Catedral da Sé, o “Conego Jozé Rebello Pinto” nomeou 

como “nossos bastantes procuradores [...] aos Senhores Dignissimos [Doutores] Manoel 

Caetano Paz da Silva, e Luiz de Campos, e ao Solicitador Antonio de Freytas Saraiva” para 

que tais eminências pudessem in solidum,  

 

jurar de Calumnia, suppletoriamente, e prestar outro qualquer Licito juramento, 

appellar, agravar, embargar, e requerer tudo o mais, que for a bem 

de nossa justiça, assignar quaes quer termos, Lançar em praça, dar quitaçoens 

e levantar depozitos, como taõbem converter no juramento da parte, pois para 

isso lhes damos todos os poderes, que o Direito nos Concede, Com todas as clau- 

zulas, e circuntancias delle, o que tudo haveremos por firme, e valiozo, e só 

rezervamos para nos toda nova Citaçaõ.331 

 

As custas do processo, que incluíam “autuacaõ 75 [réis]”, “termo asignado 150 [réis]”, 

“despacho 150 [réis]”, “despesas 40 [réis]” e outros valores que não conseguimos verificar, 

totalizando 1$270 réis, foram pagos pelo réu.332 

Em um período em que não havia casas de crédito ou bancos para realizar 

empréstimos, as instituições religiosas e muitos comerciantes cumpriam esse papel. Era 

expediente corrente desafortunados recorrem aos préstimos de sacerdotes, mercadores e 

pessoas mais abastadas, que dispunham de maiores recursos financeiros e os disponibilizavam 

a troco de juros ou alguma outra contrapartida. Não foi a primeira vez, inclusive, que o 

próprio Bento de Oliveira Lima tinha recorrido à terceiros suplicando ajuda financeira. Num 

 
329 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados..., p. 4. 
330 Ibidem. 
331 Idem, p. 5.  
332 Ibidem. 
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processo iniciado em 16 de junho de 1758, lá estava o mestre de obras perante o juiz, no 

banco dos réus, respondendo outro processo por inadimplência.  

O autor da ação, Francisco Carvalho Guimaraens, alegava ser credor de “Bento de 

Oliveira Lima pelas trez obrigaçoens junta a quantia de Sent[...] e dezanove mil e vinte reis”, 

ou seja, 119$020 réis. Esse valor, conforme consta no processo, refere-se a “dois creditos hum 

da quantia de 102$960 e outro de 7$160” que Guimaraens fez a Oliveira Lima. Durante a 

negociação do empréstimo, ficou acertado a incidência de juros sob o “vencimento 110$060 

reis e outra obrigaçam que naõ corra juros da quantia de 8$960 reis”. Há uma menção à 

Tebas, que aparece referenciado na qualidade devedor: “que o supplicado [Francisco 

Carvalho Guimaraens] hé fiador e o suplicante [Bento] pagador, de hum seo mulato 

Joaquim”. Teria Tebas tomado parte do empréstimo e Bento sido o avalista da transação? Um 

escravizado realizando empréstimo junto com seu senhor, que também lhe fora fiador? A 

questão é que ambos estavam implicados e por não cumprirem “seus signais e obrigaçoens” 

foram acionados judicialmente.333 

No desenrolar do litígio, Bento reconheceu o débito e prometeu que pagaria ao seu 

credor, “Francisco Carvalho Guimaraens a quantia de cento e dois mil e novecentos reis 

proscedidos de outra tanta quantia” e “seus juros de 6 ¼ por 100”, definidos no momento da 

transação. Como o mestre de obras não sabia assinar seu nome, pediu ao “Senhor Antonio do 

Couto Moreira que este por mi fizesse e se assignasse e eu me asigney com o meu signal 

costumado”334, ou seja, o sinal da cruz. Em 18 de julho, o juiz Jeronymo Rodrigues proferiu o 

veredito: 

 

Condeno ao Reo Bento de 

oliveira Lima na quantia de cen 

to e dezanove mil e vinte reis 

pedida pelo autor Francisco Car 

valho Guimarans [...] a acção 

[...] e consta da obriguaçam 

[...] 

e pague o Reo as custas.335 

 

O valor total do processo não foi possível aferir por conta da decomposição da 

documentação, porém constam algumas indicações como “acção de audiencia 75 [réis]”, 

“comcluso 50 [réis]”, “sentença do proceço 33 [réis]” e “citação 400 [réis]”.336 Não sabemos 

 
333 Apesp – Ordem 3344: Ano de 1758. Processo de Francisco Carvalho Guimaraenz..., p. 2. 
334 Idem, p. 3. 
335 Idem, p. 6v. 
336 Idem, p. 7.  
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se Bento saudou a dívida, ainda que tenha confirmado nos autos o envio de “hum meus 

escravos de nome Joaquim para o dito pagamento a Francisco Cardoso Guimaraes”.337 O dito 

Joaquim é o próprio Tebas, que inferirmos também estar implicado no litígio. O que sabemos, 

porém, é que passados dois anos do encerramento desse processo, Bento foi condenado mais 

uma vez, mas agora na ação movida por Matheus Lourenço de Carvalho, o arcediago da Sé.  

Teria o mestre de obras quitado a dívida com o vigário da Catedral? Seria o débito 

reclamado parte de um crédito destinado a comprar materiais para construção de outra obra na 

própria Catedral ou empregado para melhoria de alguma congênere que estava sob os 

auspícios da basílica? Na ação impetrada pelo cabido da Sé, há menção feita ao Recolhimento 

de Santa Tereza que veremos mais adiante, pois há indícios de que Tebas trabalhou neste 

convento. Por ora, retomemos aos desdobramentos da morte de Bento de Oliveira Lima. 

O mestre de obras deixou a família desamparada, mergulhada em graves problemas 

financeiros. Os bens que possuía, entre os quais “hum Sitio no Bayrro de Cahagnaçu na 

paragem chamada Taquapiniduva cobertas de telha com seos arvoredorez e terraz”, que os 

“avaliadores viram e avaliaram pela quantia de duzentos mil Reiz”,338 foi levado à leilão em 

praça pública. O juiz responsável pelo inventário, “Jeronimo Crasto Guimaraenz”, determinou 

que em 27 de junho de 1769, o “Porteiro dos Auditorios Joam Ferreira passos”, levaria 

 

em prassa publica os dias e termos da Ley 

hum sitio pertencente ao Inventario do de 

funto Bento de oliveira Lima com que a ditta  

cabeças de gado entre grandes – pequenos  

roda e prença e mais trastes.339 

 

O funcionário da ouvidoria geral procedeu com o determinado e “trouxe em praça 

publica a pregão os dias e termos da ley, o gado e mais trastes que constaõ”. Além disso, 

“trouxe na mesma praça e pregaõ [...] o citio de que faz menção do mesmo rol”, cujo valor 

inicial seria o “lance de duzentos mil reis em todos os bens em comum”.340 

Quem arrematou o espólio leiloado foi outro sacerdote da Sé, o reverendo Lourenço 

Claudio Moreira. Ao adquirir o sítio, com suas “quarenta cabeças de gado”, que os “Capitam 

Joao Dias Cerqueira, e o Capitam Joseph Gonçalvez Coelho [...] avaliaram cada huma a mil 

duzentos e oitenta Reis”, o pároco tinha o objetivo de forçar a viúva Antonia Maria Pinta a 

 
337 Idem, p. 5. 
338 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados..., p. 7v. 
339 Idem, p. 13. 
340 Ibidem. 
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cumprir o compromisso pactuado por seu marido: finalizar a torre da Sé. O sítio e parte do 

que havia nele, incluindo os gados, ficariam penhorados e serviriam como garantia de 

conclusão da obra. Ao término do frontispício, o reverendo se comprometeu a pagar “300$00” 

[trezentos réis] para viúva pela propriedade.  

A “Manoel Joaquim de Tolledo e Pisa Escrivam de orphaons”, que lavrou as 22 

páginas do inventário, iniciado um mês após o sepultamento de Bento, o vigário Loureço 

relatou: 

 

Diz o Reverendissimo Conego Lourenço Clau- 

dio Moreira que para este Juizo se procedeo [o Inven] 

tario nos bens, que ficarõ por fallecimento de Bento [de] 

Oliveira Lyma entre os quaes bens hê hum [sítio] 

com todas as terras delle pertencentes na para[gem] 

chamada caaguaSsú e por que são bens que por este mesm[o] 

Juizo se hão de rematar, e o Supplicante quer lançar nelle 

com espera de tempo até o complemento da obra da 

Sé para que então se liquidaraõ todos os bens do ditto defunto 

para dentro delle satisfazer a este mesmo Juizo no 

preço por que rematar, ficando o mesmo sitio, e bens  

obrigados a sulluçaõ do pagamento, e para maior segurança 

offereceu elle Supplicante os bens, que possue e por que naõ 

pode fazer a ditta retratação sem [...] deste Juizo.341 

 

A viúva Antonia Maria Pinta e seus filhos concordaram com a proposta apresentada 

pelo juiz de órfãos. Não tinham muita margem para negociar, uma vez que Bento deixou 

dívidas, construções inacabadas e frustração pelos atrasos de uma obra que, a julgar pelo 

relato dos cronistas, arrastava-se por quase duas décadas. Ao “Senhor Juis do Orphaõs”, a 

viúva disse estar “pro satisfeita com a venda do sitio e gado também doz meus filhos, orphãos 

por não poder la eztar e manter quem la esteja e atendendo a rruina q’ poderá ter daqui”.342  

Assim sendo, em 19 de julho de 1769, após terem sido “feitas todaz as serimonias de 

estilo pelo Porteiro dos Auditorios”, e completado os processos formais que envolviam a 

aquisição de bens em praça pública, o “Juiz dos orphaoenz”, Jeronimo Rodriguez, o mesmo 

que condenou Bento no processo de 1758, proferiu a sentença: 

 

tendo se passado largo ezpasso de tempo da 

tarde e do presente dia alem de outros 

de prassa e pregam por nam haver quem 

mais desidise lançarse com venia do mes- 

mo Juis a rematou o Reverendo Conego 

Lourenço Claudio Moreira o sitio que 

 
341 Idem, p. 12. (grifo nosso). 
342 Idem, p. 12v. 
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consta de bilhete de prassa [...] que 

he pertencente ao Inventario do de 

funto Bento e oliveira Lima com 

casas de dous lanços com outras de telhaz 

parede de [...] quintal [...].343 

 

Conforme relatado no inventário, o sítio ficava em “caaguaSsú” (atual bairro do 

Paraíso), e tinha como limite um “serco natural de hum corrego”, que fazia divisa “com o 

citio de Salvador Cardoso”, e a outra banda com a propriedade de “hum pardo forro de nome 

Martinho de tal, com quarenta cabeças de gado vacum entre grandes e pequenos”.344 

A penhora da propriedade marca o declínio financeiro de uma família que migrou de 

Santos para São Paulo, ascendeu economicamente quando a capitania ainda estava sob a égide 

do Rio de Janeiro, assistiu à restauração e aos primeiros anos do governo de Morgado de 

Mateus, possuía imóveis, 11 escravos, gados, objetos de valor, como “huma roda e prenssa de 

fazer farinha com seo uso”, avaliada em “trez mil e duzentos reis”345, e que viu o patriarca 

sucumbir abruptamente, relegando problemas que estavam apenas começando.  

Após o parecer do juiz, “Aos tres dias do mes de Fevereiro de mil Setecentos e Setenta 

e tres annos nesta Cidade de Sam Paulo”, após anuência de Antonia Maria Pinta que “por nam 

saber ler a seu rogo asignou seu filho Francisco de Oliveira Lima”346, ficou determinado que o 

cônego efetuaria o pagamento dos 300$00 pelo sítio somente após a conclusão da fachada da 

Sé, que a viúva estimou em dois anos. Até que a obra não fosse finalizada, portanto, ela nada 

receberia.  

A viúva e os órfãos de Bento de Oliveira Lima ficaram em apuros financeiros e as 

dívidas aumentavam paulatinamente. Com parte dos bens leiloados, restava a família levantar 

recursos por meio do trabalho dos escravizados, entre eles o Tebas. Ocorre que os esforços 

dos cativos deveriam estar concentrados nas obras do frontispício da Sé, cujo pagamento de 4 

mil cruzados já havia sido integralmente pago a Bento, e que deveria estar finalizada em 

1770.  

Passado o tempo, parece que a promessa de finalizar a fachada em dois anos não foi 

cumprida. Não só o prazo de construção foi estimado de forma equivocada, como os cativos 

de Antonia Maria Pinta certamente foram direcionados para tocar obras paralelas a da 

Catedral e evitar que a família perecesse na miséria. Se os cativos eram “as mãos e os pés” 

que garantiam os proventos dos Oliveira Lima, de onde viriam os recursos para subsistência 

 
343 Idem, p. 14. 
344 Ibidem.  
345 Idem, p. 8. 
346 Idem, p. 15v-16. 
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se eles não ganhavam nada trabalhando na Igreja Matriz da cidade? Não restava alternativa à 

viúva, portanto, se não empregar seus escravos em outros afazeres que assegurassem a entrada 

de recursos financeiros. E foi isso que Antonia Maria Pinta fez, pois Tebas foi contratado 

pelos vereadores da Câmara Municipal para consertar a fonte de São Francisco em 24 de 

janeiro de 1770.  

De acordo com as Atas da Câmara, a construção da fonte de São Francisco começou a 

ser esboçada em meados de 1744 por um tal Cypriano Funtã (ou Cipriano Funtão). Por 

iniciativa do frei João da Conceição de São Francisco, que compareceu à Câmara “Ao 

primeiro dia do mez de janeiro digo de fevereiro de mil e setecentos e quarenta e quatro 

annos” e apresentou uma petição aos vereadores, requerendo que “a fonte que se acha dentro 

da sua clausura” fosse tornada pública. Para isso, teria acertado com o “mestre Cypriano 

Funtã em preço de quatrocentos mil reis com cano de pedra de cantaria feito com toda a 

segurança pondo fóra da dita cerca toda a agua das duas fontes que estão dentro delia digo da 

dita cerca”. Com os canos colocados para fora da cerca, estaria pronta uma “fonte publica de 

cantaria com duas fontes com canos de bronze com duas pias debaixo delas”.347 

A proposta do frei foi ouvida atentamente pelo “ouvidor geral e corregedor da 

comarca”, pelos “officiaes” da Câmara e pelas “pessoas boas desta cidade que se achavam 

presentes”. Por considerarem o requerimento pertinente e  

 

útil para o bem publico convieram que para ajuste da dita obra se désse trezentos mil 

réis pedidos para a dita obra de ajuda de custo para o que lhe consignam o 

rendimento do açougue até ser embolsado dos ditos trezentos mil réis de ajuda de 

custo, com declaração de dar a dita obra acabada no tempo de um armo, como 

consta da representação da dita petição do reverendo padre guardião, frei João da 

Conceição de São Francisco.348 

 

Os demais cem mil réis que faltavam para completar o pagamento de Cypriano Funtã 

ficariam à cargo dos religiosos, que provavelmente apelariam aos devotos franciscanos. Não 

só a eles, a própria Câmara se comprometeu a colaborar no rateio, cedendo a exploração do 

açougue municipal aos franciscanos até que conseguissem somar a quantia necessária para 

realização da obra. Durante nove meses, a Câmara procedeu com “o exame, e averiguação dos 

sitios” para a construção da “dita fonte na paragem chamada Inhangavahú, da parte de lá do 

ribeiro”.349  

 
347 ACSP, 1918, v. XII, p. 17. 
348 Idem, p. 18 
349 Idem, p. 80. 
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Em um termo de vereança realizado em 23 de setembro de 1744, no qual estava 

presente o “mestre pedreiro Cypriano Funtam”, foi definida as características que a obra teria. 

Segundo consta, o pedreiro deveria “fazer uma ponte de pedra, e cal, boa, larga, e capaz da 

serventia do povo, na passagem do dito ribeiro Inhangavahú, aterrado o sitio com capacidade 

de ficar vistosa a fonte”. Ainda de acordo com os vereadores, a fonte: 

terá doze palmos, em quadra de chão lageado, duas pias boas duas bicas, de pedra, e 

mais capaz com frontespicio, de doze palmos em quadra, com sua amalha bem feita, 

com pyramides, e cruz, tudo de cantaria, de boa pedra, e toda a obra á satisfacção, do 

procurador deste Senado a qual se obriga dar acabada por todo o mez de fevereiro do 

anno de mil e setecentos e quarenta e cinco, da mesma sorte que neste termo se 

obriga sem alteração, de mais preço, do que está estipulado na escriptura que para a 

factura desta obra fez com o syndico dos religiosos do convento de São Francisco.350 

 

O escrivão registrou o termo e inseriu os nomes de todos os presentes, inclusive o do 

próprio Cypriano Funtã. Parecia tudo acertado para que as obras começassem, mas em 2 de 

dezembro daquele mesmo ano, no final de uma longa sessão, foi registrado que o termo acima 

“não teve effeito por falta de agua”.351 

Vasculhamos as Atas dos anos seguintes e não encontramos o responsável por 

construir a fonte de São Francisco. Teria sido o próprio Cypriano Funtã com quem já estava 

tudo encaminhado? O mestre pedreiro não executou a obra em 1744 por uma condição 

temporária de falta de água, mas teria retomado a iniciativa posteriormente e finalizado o que 

lhe fora confiado? As Atas não dizem, mas o certo é que a fonte foi construída e ao longo dos 

anos passou por uma série de reformas. No dia 4 de abril de 1761, por exemplo, uma petição 

solicitava que se anunciasse em praça pública a contratação de um pedreiro para “concerto da 

fonte e bica de São Francisco”352. Três anos depois, em 12 de fevereiro de 1763, “requereu o 

procurador do concelho mandado para se concertar a fonte de São Francisco por estar 

desmanchada”.353 Já em 26 de março de 1763, “se arrematou o concerto da fonte e bica de 

São Francisco por preço de seis mil e quatrocentos reis a Paulo Gomes que se obrigou a fazer 

o dito concerto”.354 Até que chegamos em 24 de janeiro de 1770, período em que Tebas 

estava trabalhando no frontispício da Sé, mas que também trabalhou na dita fonte. Conforme 

consta no termo de vereança, “se mandou arrematar o concerto da fonte de São Francisco a 

Joaquim Pinto de Oliveira pela quantia de vinte e cinco mil e seiscentos reis”355, ou seja, o 

 
350 Idem, p. 81.  
351 Ibidem. 
352 ACSP, 1919, v. XIV, p. 348. 
353 Idem, p. 463. 
354 Idem, p. 471. 
355 ACSP, 1919, v. XV, p. 531. 
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valor correspondia quatro vezes mais ao que foi pago a Paulo Gomes que tinha feito a última 

reforma.  

Tebas trabalhou na fonte durante três meses, junto com outros “negros”, pois em 10 de 

março de 1770 a vereança “mandou passar um mandado para se pagar ao pedreiro que fez e 

concertou a fonte de São Francisco que importou a dita obra, e concerto que com jornaes de 

negros importou tudo trinta e nove mil e duzentos e vinte réis cuja obra a fez o pedreiro 

Joaquim Pinto de Oliveira”.356 Do valor inicial, a obra encarecera 14 réis, que talvez seja 

relativo aos “jornaes” pagos aos demais trabalhadores que estavam com Tebas.  

De acordo com Nuto Sant’Anna, a fonte de São Francisco, “de que não mais existem 

nem vestígio, se situava nas proximidades da Ponte do Bexiga, depois de Antonio Manuel, à 

margem do Anhangabaú, na subida da rua, então início do caminho de Santo Amaro”. O 

memorialista aponta, categoricamente, que a fonte foi “obra de um pedreiro notável, Cipriano 

Funtã”. E continua em suas elucubrações, que analisamos na introdução desta dissertação com 

mais minúcia, sobre o Tebas: “quanto ao Joaquim Pinto de Oliveira, temos a dizer que não 

passava do célebre Tebas, que ser tornou figura lendária”.357 

É provável que o fato de ter trabalhado na fonte de São Francisco tenha contribuído 

para o atraso da entrega da fachada da Catedral da Sé que, como vimos, não foi finalizada no 

tempo prometido por Antonia Maria Pinta. Vencido o prazo da conclusão do frontispício, 

sofrendo pressão dos clérigos da Sé, ouvindo as reclamações dos devotos, amargando o peso 

da palavra não cumprida e o aumento das dívidas da família, bem como não recebendo o valor 

do sítio e das quarenta cabeças de gado arrematadas pelo reverendo Lourenço Claudio 

Moreira, não restava outra alternativa à viúva senão vender seus escravos, entre eles o mais 

valioso: Joaquim Pinto de Oliveira.  

Quem afirmou que Tebas era o mais valioso entre seus dez companheiros de cativeiro 

foram os avaliadores que analisaram os bens de Bento de Oliveira Lima e o registraram em 

seu inventário. De acordo com o testamento, “hum mollato ezcravo por Nome Joaquim de 

idade de trinta e seis annos pouco mais ou menos official de Pedreyro”, foi avaliado pela 

“quantia de quatrocentos mil reis”. Já o “mollato escravo official de çapateyro por Nome 

Amaro”, com cerca de 25 anos, foi avaliado em “Cento e Setenta e Sinco mil reis”. Os demais 

assim seguiram: Antonio (30), avaliado em 175 mil réis; Joaquim (38), avaliado 80 mil réis; 

Domingos (53), avaliado em 4 mil réis; Manoel (18), avaliado em 40 mil réis; Leopoldo (5), 

“filho da ezcrava Roza”, 25 mil réis; “Roza de nazçam Angolla”, 20 anos, “com huma cria 

 
356 Idem, 549. 
357 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1977, p. 127. (grifo nosso)  
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rennascida por Nome Vicente”, a mãe do Leopoldo, avaliada em 100 mil réis; “Antonia, 

casada com Joaquim Angolla”, 20 anos, 102$400 réis; Por fim, “huma Criolinha de Nome 

Paula filha da ditta [Antonia e de Joaquim]”, 4 anos, avaliada em 25$600 réis.358  

Exceto o escravizado Amaro, que era oficial de sapateiro, todos os demais homens 

listados no inventário eram oficiais de pedreiro. Foram adquiridos para trabalhar nas obras 

arrematadas por Bento de Oliveira Lima. No ombro a ombro da labuta diária, aprendiam e 

trocavam experiências com seu senhor. Já as mulheres, Roza, Antonia, Paula e as crianças 

provavelmente tocavam os afazeres domésticos e outras atividades que a família demandava. 

No século XVIII, como relatamos até aqui, “sobre os ombros dos negros repousava o 

próprio funcionamento das engrenagens que moviam o sistema econômico”.359 Mas não só 

nos ombros, também no cérebro, na sensibilidade, na subjetividade, nas aptidões, nas leituras 

de mundo. São seres humanos anônimos, cujas trajetórias foram tragadas pelo descaso da 

documentação oficial e pela análise vesga de certas correntes historiográficas que entendiam o 

escravizado como “ser incapaz de ação autonômica”360. Agora, sob o prisma do 

agenciamento, parte da historiografia se debruça para restituí-los à condição humana, de 

sujeitos históricos complexos, que nada tem a ver com a tese do “escravo-coisa” que lhes fora 

imputada. Conforme ponderou Maria Cristina Cortez Wissenbach,  

 

árdua e pacientemente, os historiadores sociais têm recuperado os múltiplos aspectos 

da vivência escrava, desde as mais insignificantes rotinas até seus atos mais 

extremos. Em razão desse esforço coletivo, a autonomia escrava, teoricamente 

submersa nos rígidos quadros dos domínios escravistas e de sua violência, retorna, 

aos poucos, à tona.361 

 

Tebas foi leiloado em praça pública, em meados de 1769, cujo valor de arrematação 

desconhecemos, mas os desdobramentos do arremate impactariam decisivamente sua 

trajetória, conforme veremos doravante. 

 

2.4 A liberdade oficializada 

 

 
358 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados..., p. 6-7v. 
359 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Op. cit., p. 53. 
360 CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade 

escravocrata do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 125. 
361 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos vivências ladinas: escravos e forros em São Paulo 

(1850-1880). São Paulo, Hucitec, 2009. p. 31. 
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Antes de avançar sobre o que sucedera à Tebas, logo após ter sido adquirido por outro 

proprietário, cabe destacar um elemento importante da trajetória de nosso personagem. Desde 

o falecimento de Bento de Oliveira Lima, Tebas passou a desfrutar de maior autonomia no 

trato com os clientes que o contratavam para determinados serviços, principalmente porque 

Antonia Maria não possuía os traquejos para negociações, tão menos as técnicas de 

construção de seu astucioso escravizado, o que a tornava completamente dependente dele.  

Após o sepultamento de Bento, portanto, Tebas passou a mediar as condições para 

realização das obras, chamando para si o comando e a responsabilidade da execução de todo o 

trabalho. Era ele quem negociava o valor a ser cobrado e o tempo que levaria para concluir a 

empreitada. Nesse novo cenário, Tebas é o responsável por contratar as obras, dar as garantias 

e receber os pagamentos, tudo isso com anuência de sua senhora. As Atas da Câmara, quando 

ele arrematou a fonte de São Francisco, reforçam essa postulação, bem como as negociações 

que encampou com a Ordem Terceira do Carmo: “quantia Eu mesmo hei de Receber feita a 

obra e Logo me daraõ cincoenta mil Reis em principio”.362 

Os carmelitanos já conheciam o trabalho de Tebas, que ainda na condição de cativo de 

Bento fez obras no Recolhimento de Santa Tereza. A relação do mestre pedreiro com o 

Recolhimento é pouco documentada, mas ainda assim é oportuno destacar. Affonso de A. 

Freitas já havia sinalizado que “também [foi] obra sua a torre do Recolhimento de Santa 

Thereza”.363 A clausura, inaugurada em 1685, localizada na rua Santa Tereza364, tinha o 

objetivo de ser “uma casa para nela se abrigarem todas as pessoas do sexo feminino, suas 

netas e mais descendentes do mesmo sexo que quisessem abraçar o instituto da Matriarca 

Santa Thereza”. A inauguração do claustro “foi celebrada com toda solenidade, havendo 

missa cantada, sermão e exposição do Santíssimo Sacramento”.365 Mas a euforia não durou 

muito tempo, e as solenidades perderam espaço para as reclamações. Não raro, o monastério 

era alvo de frequentes reformas por conta do estado lastimável que se encontrava. Tanto é que 

três décadas após sua inauguração, ou seja, “em 1718 chegou o recolhimento a tal estado de 

decadência que nele não existia uma só recolhida”.366  

A Câmara Municipal de São Paulo até propôs a extinção do claustro, tamanha era a 

sua precariedade, mas “o rei de Portugal” expediu uma ordem ao bispo do Rio de Janeiro para 

 
362 Livro de Termos da Venerável Ordem Terceira (VOT) do Carmo da Cidade de São Paulo (1772-1819), v. 4, 

p. 20. 
363 FREITAS, Affonso A. de. Op. cit., p. 81. 
364 WERNET, Augustin. Op. cit., p. 203. A Rua Santa Tereza teve uma de suas faces inteiramente demolida, 

quando da ampliação da Praça da Sé e sua junção à praça Clóvis, na construção do metrô. 
365 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 176. 
366 Ibidem. 
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que “fizesse conservar o recolhimento, que foi o primeiro, destinado ao sexo feminino, que se 

fundou nesta capital”.367 Em meados de 1750, o Recolhimento de Santa Tereza passa por uma 

série de reformas para melhorar o espaço interno das religiosas e a própria estrutura do 

edifício: “o que provavelmente aconteceu é que o primeiro bispo de São Paulo, D. Bernardo 

Rodrigues, ouvindo os protestos dos moradores, resolveu reformar o recolhimento por conta 

própria e transformá-lo em convento com freiras professas”.368  

Nessa mesma década, no processo que o cabido da Sé, Matheus Lourenço de 

Carvalho, moveu contra Bento de Oliveira Lima, consta que o “Recolhimento de Santa 

Tereza” emprestou “29$325 reis”369 ao mestre pedreiro. Seria esse valor algum adiantamento 

pelas obras no convento? É sobre as reformas dessa década que Affonso A. de Freitas se 

refere quando cita que Tebas foi o responsável por construir a torre? Provavelmente sim, até 

porque novas reformas no Recolhimento só serão feitas no século XIX.370 É o que também 

acredita Nuto Sant’Anna, que embora não dispusesse de “elementos para concordar ou 

discordar” sobre Tebas ter construído a torre, afirma categoricamente “que os historiadores 

citados [entre eles Affonso A. de Freitas] são dignos de fé”.371  

 

Imagem 11: Torre da Igreja do convento de Santa Tereza que foi construída por Tebas. Na imagem, é possível 

ver o historiador Affonso A. de Freitas posando para foto. Revista do Arquivo Público Municipal, n. XIV, p. 25.  

 
367 Ibidem. 
368 AGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres na colônia (Estudo sobre a condição feminina 

através dos conventos e recolhimentos do sudeste – 1750-1822). São Paulo: FFLCH-USP. Tese de Doutorado, 

1992, p. 100. Embora aborde o Recolhimento de Santa Tereza, Tebas não é citado no estudo de Algranti.  
369 Apesp – Ordem 3324: Processo de Matheus Lourenço de Carvalho..., p. 4. 
370 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 177. 
371 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1937, v. I, p. 49. 
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Melhor documentada é a ligação de Tebas à Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo, que o contratou para construir o frontispício da capela em 1772, portanto, ainda na 

condição de escravo de Antonia Maria Pinta. De acordo com os termos do contrato, a senhora 

deu anuência ao seu cativo para negociar as condições de pagamento, prazo e eventuais 

ajustes ao longo da empreitada: “o Pedreiro Joaquim Pinto de oLiveira com faculdade de Sua 

Senhora Antonia Maria Pinta para fazer o frontespicio da Capella Terceira athe adonde o 

mesmo papel declara”.372 

A capela deveria estar pronta “dentro do tempo de oito mezes que principiaraõ correr 

de hoje”, ou seja, 16 de novembro de 1772, na qual “fabricarey e farey de pedra de cantaria 

com toda perfeisaõ e seguranca”. Tebas descreve as especificações da obra, “os ditos trez 

arcos seraõ de largura quatro palmo e mais for preciso, e de altura de quinze ou dezasseis 

palmos ou de altura perciza athe o Capitel donde a de nacer outro capital sera de pedra” e deu 

sua palavra de que o serviço seria executado com “toda a perfeisaõ”. O documento ainda 

aponta algumas especificidades técnicas da construção, deixando evidente que parte do 

serviço ficaria sob responsabilidade dos carmelitanos: “quatro pes direito dos ditos trez arcos 

na forma dito risco cuja obra ser a sim della os ditos Capitaes donde na de nacer os arcos e 

alicersse o fará a dita ordem a Sua custa”. A parte que os carmelitanos ficaram encarregados 

de finalizar passaria pela aprovação de Tebas: “eu hei de aprovar o fixo delle como que ha de 

ser feito [...] aprovada a seguranca e fixo do ditto alicersse”. E complementa com uma 

afirmação cabal da autonomia que desfrutará na relação com sua senhora: 

 

obra que ajustey asima declarada a qual me obrigo por minha pessoa e bens e a 

dita minha senhora a fazer dentro do dito oito mezes a refferida obra por presso de 

dozentos e cincoenta mil reis quantia eu mesmo hei de receber feita a obra e logo 

me dao cincoenta mil reis em principio a conta dos ditos dussentos e cincoenta mil 

reis e na dita obra porei todo o necessário excecto a cal.373 

 

Tebas estipulou o prazo em que o frontispício seria finalizado, a forma como receberia 

o pagamento de 250$00 réis e ainda deixou os seus bens e os de sua senhora como garantia de 

que sua palavra seria cumprida. Todavia, parece que as obras não começaram no prazo 

definido no contrato, isso porque nesse mesmo período os carmelitanos negociaram com os 

beneditinos, que fabricavam tijolos em uma olaria de propriedade do Mosteiro de São Bento, 

 
372 Livro de Termos da VOT..., p. 20. 
373 Idem, p. 21. (grifo nosso) 
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“doze milheiros de tejollo que Se lhe Comprarão para o fronteespicio da noSsa Capella que Se 

quer fazer”.374  

Um ano após a assinatura do contrato, portanto, em meados de 1773, os frades 

carmelitas designaram “Manoel Calisto de Sousa”, pescador da cidade, para  

 

tirar, conduzir e por no porto da Cidade Sem Carros de pedra de alvenaria pedras 

duras e alguas ao menos a metade que poção menear (termo que indica a faculdade 

de serem manejáveis, flexíveis, de mais fácil entalhe) assim como a condução de 

Sento e oitenta e Cinco alqueires de cal pa o fronteespício a duzentos Reis cada 

alqueire, vindos de Santos.375 

 

Agora estava tudo pronto para obra começar e Tebas aplicar seus conhecimentos de 

cantaria que aprendera nos anos de labuta na cidade colonial. O mestre de obras fez alguns 

ajustes para alinhar o novo frontispício aos edifícios vizinhos, um tanto deteriorados e 

recuados por reformas anteriores. Para isso, os trabalhadores “negros” que foram empregues 

na obra “Socaram as taipas do fronteespicio athe o dia honze de outubro” de 1733, e 

receberam “de Jornal” 11$800. Outro profissional, o “mestre aprumador dos taipaes” 

trabalhou por “catorze dias” e recebeu “quarenta [réis] por dia”. O valor pago a Tebas pelo 

procurador dos carmelitanos foi maior, “despendeo com o Mestre pedreiro que faz o 

fronteespicio Joaquim Pinto de oLiveira a Conta do que Se lhe deve do mesmo fronteespicio e 

arcos que ajustou de fazer, a quantia de 94$800 reis”.376 Além desse valor, recebeu 12$800 

réis pelo “Cunhal que aJustou de por no Canto da Capella”.377 

Em 1774, os frades carmelitas decidiram contratar o feitor Antonio Nunes Correa para 

reorganizar o andamento da obra e fiscalizar os trabalhadores, inclusive Tebas, que 

provavelmente torceu o nariz para o bedel dos eclesiásticos. O pagamento do frontispício foi 

parcelado, já que naquele mesmo ano a Ordem pagou a “Joaquim Pinto Tebas de Resto que 

Se lhe devia da obra de Cantaria pez dos Arcos ... 153$540”.378 

 
374 Livro de Receita e Despesa da VOT do Carmo da Cidade de São Paulo (1772-1810), p. 72. 
375 Ibidem.  
376 Idem, p. 73. 
377 Ibidem. 
378 Idem, p. 74. 
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Imagem 12: O conjunto arquitetônico do Carmo de São Paulo. O convento (à esquerda), a igreja da Ordem 

Primeira (ao centro), a torre e a Capela da Ordem Terceira. Fotografia de Militão Augusto de Azevedo, 1862. 

 

Os membros da Ordem Terceira ainda esperariam alguns anos para que a reforma em 

sua capela fosse completamente finalizada. Ao longo da obra, foi preciso adquirir mais 

material “Madeiras, ferro e aSoalhos, Batentes e vigas, Comieiras Combotas, e Ripas, páos 

para o andaimes e gendastes, além de mais dois milheiros de telha e trez mil e sento e 

Cincoenta tijolos”. Além desse material, gastou-se um pouco mais com o “Pedreiro que esta 

fazendo as obras do fronteespicio entrando o Jornal do ajudante Marcelino, e os dezasseis mil 

Reis da Condução da pedra que foy tirar na pedreira e polla na obra e tudo emporta 80$960 

reis”.379  

Os arcos da entrada da capela, que estavam sob responsabilidade de Tebas, foram 

finalizados cerca de três anos depois do prometido, portanto, nos idos de 1775. Nesse período, 

a Ordem Terceira emitiu um parecer de despesa “dispendido com o Mestre Pedreiro que fes 

os arcos quatro mil reis”. Mas a obra não estava inteiramente finalizada, e os carmelitas ainda 

teriam dores de cabeça com um tal de Antonio Francisco Lemos, pedreiro contratado pelos 

religiosos para tocar a outra parte da reforma que corria paralela ao frontispício lapidado por 

Tebas. Em 1776, o trabalho de Francisco Lemos foi vistoriado por um membro do alto 

escalão carmelita. Minucioso na análise, o prelado desaprovou os feitos de Lemos alegando 

dezenas de problemas que comprometiam a sustentação da obra, problemas esses 

 
379 Ibidem.  
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reconhecidos pelo próprio artífice que deixou evidente não ter condições de reparar sua 

malograda empreitada.  

Os carmelitanos decidiram derrubar o que Lemos havia construído e refazer parte da 

edificação para torná-la mais identificada às demais construções da Ordem. O responsável por 

esta nova empreitada será um velho conhecido dos professos: Joaquim Pinto de Oliveira. No 

acordo firmado entre as partes, assinado “aos quinze dias [do mês] de Agosto de mil 

Cetecentos e Sentanta e Seis [...] em acto de Meza adonde Se achavao presentes de Muito 

Reverendo Padre Comissario [...] o Irmao Prior [...] e mais irmaos da Meza [...] e o Mestre 

pedreiro Joaquim Pinto de oliveira”, os religiosos se comprometiam em garantir que a obra 

seria exclusivamente realizada por Tebas, ao passo que este assegurou “não ajustar outra obra 

ou aliás trabalhar em outra obra Sem primeiro aCabar a noSa Conforme o Risco que Se lhe 

entregou”.380 O mestre pedreiro receberia pela empreitada “seis centos e quarenta reis por dia 

de Jornal” e ainda estava “obrigado o dito Mestre a vir trabalhar nos dias de Jornal nas oras 

competentes pena de que naõ o fazendo e faltando a ellas de ser apontado.”381 

Nos últimos meses de 1776, Tebas se dedicou em realizar reparos e consertos no 

frontão que seu predecessor havia tocado com retumbante fracasso. Se Tebas teve êxito na 

empreitada, por ora, não sabemos, tão menos é de nosso conhecimento quando a obra foi 

finalizada. Mas a questão é que o frontispício e, por consequência, a igreja da Ordem Terceira 

do Carmo estão em pé, ainda hoje, no Centro de São Paulo, vizinhas à Praça da Sé, e ostenta 

parte da ornamentação382 feita por aquele cuja maioria dos transeuntes que vagam pela cidade 

e notam a construção desconhecem: Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas.  

 

 
380 Livro de Termos da VOT..., p. 12.  
381 Ibidem. 
382 Em 11 de dezembro de 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, por decisão unânime dos Conselheiros decidiu pelo 

tombamento da “IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO”. A resolução do 

Conselho aplicava-se a diferentes elementos, entre eles “a edificação construída na segunda metade do século 

XVIII, destacando-se a nave, a capela-mor, a sacristia e o corredor lateral direito, além do fronstispício 

executado por Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, compreendendo ainda os retábulos e outras obras de talha, 

por seu valor histórico, artístico e arquitetônico”. Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de 

Cultura – Departamento do Patrimônio Histórico. Resolução n. 47/92. O documento foi gentilmente cedido por 

Carlos Gutierrez Cerqueira, um dos principais responsáveis pelo tombamento dos elementos da igreja. (grifos 

originais) 
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Imagem 13: Vista atual da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, no centro da cidade. O edifício ao 

lado esquerdo é o da Secretaria da Fazenda, construído onde se encontravam antes a Igreja da Ordem Primeira e 

o Convento. 

 

Um ano após os reparos na Ordem Terceira do Carmo, em 8 de agosto de 1777, Tebas 

moveu um processo contra Antonia Maria Pinta que já não figura mais como sua proprietária. 

O escravizado agora é posse do arcediago Matheus Lourenço de Carvalho, velho conhecido 

da família Oliveira Lima. Foi o reverendo quem processou e ganhou uma ação contra Bento 

em 1764, quem contratou o mestre pedreiro três anos depois para fazer a reforma e quem 

arrematou Tebas em praça pública nos despojos da viúva como forma de finalizar o 

frontispício da principal Catedral da cidade.  

O prelado tem uma história longeva com a Catedral da Sé. Nascido em Portugal, em 

meados de 1701, desembarcou no Brasil na condição de padre. Em 9 de outubro de 1741, já 

figura como destaque na Capitania quando enviou uma carta ao rei D. João V para expor “a 

indecência [...] que a Camara da dita Cidade, aconselhada pelo Ouvidor Joaquim Rodrigues 

Campello executou na Igreja Matriz”383. O vigário expôs ao rei o arrazoado promovido pelo 

Ouvidor em pleno dia da “festa do Corpo de Deus” (Corpus Christi), um dos eventos mais 

importante e “antiquissimo” da cidade. No dia da procissão, momentos antes de iniciarem a 

celebração, o Ouvidor tomou as dores de um clérigo que foi impedido de subir ao púlpito por 

Matheus Lourenço de Carvalho por “não apprezentar Provizam Corrente do meu Prelado”. 

Conforme explica o vigário, era imperativo exigir tais credencias sob “pena de 

Excommunham aos Parochos, que deixão prégar a quaisquer Pregadores nas suas Igrejas Sem 

 
383 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 297. 
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primeiro lhes verem as provisoens correntes”. Furioso com a interdição, “o dito Clerigo Sahiu 

a Camara pela igreja fora” e foi queixar-se ao ouvidor que mandou cancelar o evento, “o que 

Causou grande escândalo neste povo, que junto se achava na Igreja”. O ouvidor não só 

ordenou o cancelamento da celebração, como mandou “Recolher ao Mestre da Capella para 

não Cantar na Missa, e procissam mandando tambem Se Recolher as danças Mistéres, Sam 

Jorge, e mais preparos, e pertendendo tamem Se tirasse a Cera do Throno estando já o 

Santissimo Sacramento exposto”.384 

O vigário ainda escreveu que as ações do ouvidor eram uma vingança, por ser este 

“meu Capital inimigo por lhe Reprehender tantas injustiças, quantas tem feito a este povo no 

decurso de oito annos, que está no Lugar Com geral prejuiso de toda a Camara”. Além disso, 

fez questão de informar ao rei seu estranhamento em relação à atitude do rival que não quis 

“acompanhar aprocissam”, mesmo já estando tudo programado, destacando que o funcionário 

real e seus demais detratores “Vierão a Igreja fazer obsequio ao Pregador [padre reclamante] e 

não ao Santissimo Sacramento”. Por fim, aproveitou para alfinetar aquele que era seu inimigo 

contumaz: 

 

E como o dito Ouvidor no mesmo dia Convocou Camara fazendo queixas, 

papeladas, e dando Conta a V. Mag.de Suprimindo Verdade Com aparências 

Sofisticadas, Vingativas e odiosas, é a Razam que tenho para expor na Real presença 

de V. Mag.de a Verdade para que informada por pessoa desinteressada Se estranhe 

apetulancia da irreverencia ao Santissimo Sacramento, mandando-se Repor a 

Camara a propina que mal Levarão, e ao Ouvidor da mesma Sorte por Ser causa 

principal de tão grande escândalo.385 

 

O padre Matheus Lourenço de Carvalho foi promovido a arcediago – cargo abaixo do 

bispo e acima dos padres – quando o bispado de São Paulo foi criado pela Carta Régia de 22 

de abril de 1745. Ainda na função de padre, dias antes de ascender na hierarquia eclesial, ele 

já havia promovido reformas no edifício da igreja que tiveram resultados insatisfatórios. Anos 

depois de assumir o novo posto, tinha novamente o encargo de melhorar a arquitetura do 

edifício religioso mais importante da cidade: “Pelos anos de 1762 a 1764, achando-se o 

frontispício da igreja da Sé em estado ruinoso foi a reconstrução incumbida ao arcediago 

Matheus Lourenço de Carvalho, que a levou a efeito com geral aplauso”.386 Mas parece que 

não era apenas o frontispício que estava em ruínas: “o sino grande da Sé estava rachado, não 

havia cadeiras curais, os cônegos sentavam-se em bancos cobertos de pano verde. O edifício 

 
384 Idem, p. 298. 
385 Ibidem. 
386 MARQUES, Manuel Eufrásio de Azevedo. Op. cit., tomo II, p. 110. 
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carecia de obras urgente. As côngruas estevam atrasadas”. E para reformar tudo isso, “o 

cabido contratou os serviços com Bento de Oliveira Lima, porque o frontispício ameaçava 

ruína”.387  

Havia todo um cuidado para que a nova obra fosse bem-sucedida, tanto é que o 

“projeto merecera desenho enviado ao Conselho Ultramarino”. De acordo com Beatriz 

Piccolotto, “O Levantamento da Matriz de São Paulo, projeto do Palácio Episcopal e projeto 

de ampliação do templo foi parcialmente realizado a partir de 1766, e, ao que tudo indica, as 

torres não estavam concluídas”388 quando Matheus Lourenço de Carvalho contratou Bento de 

Oliveira Lima para construir o frontispício em pedra de cantaria.  

 

 

Imagem 14: Plantas (quatro) e Alçados (dois) para a construção da Nova Sé e Palácio Episcopal, cerca de 1743. 

(Arquivo Público do Estado de São Paulo). 

 

 
387 FERREIRA, Barros. O nobre e antigo bairro da Sé. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, n. 10, p. 83, 

1971. 
388 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Sistema de produção da arquitetura na cidade colonial brasileira: 

mestres de ofício, “riscos” e “traças”. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 20, n. 1, jan./jun., p. 338, 2012. 

Carlos Lemos localizou as correspondências e os desenhos relacionados a esse projeto de reconstrução da Sé no 

Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa: “acreditamos sejam essas peças gráficas as mais antigas 

representações da cidade bandeirante ainda existentes. Ali estão o levantamento da primitiva matriz, o projeto do 

pretendido e necessário palácio episcopal e o projeto de ampliação do pequeno templo”. LEMOS, Carlos. 

Thebas. In: ARAÚJO, Emanoel (org.). A Mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu Afro Brasil, 2010, p. 103.   
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Apesar da morte de Bento, o vigário estava empenhado em concretizar a obra. Não 

queria amargar o peso de mais uma reforma malograda sob sua responsabilidade, menos ainda 

um prejuízo financeiro uma vez que “ficando ja pago o dito defunto de todo o prédio dito em 

que ajustou, e antes devendo de mais de sesenta mil reis”389. Por isso, nos despojos da viúva, 

resolveu arrematar Tebas para que ele concretizasse aquilo que havia começado com seu 

senhor. Não só ele estava diligente em finalizar a obra, mas também seu colega, o reverendo 

Lourenço Claudio Moreira, que adquiriu o sítio em Caaguaçu e as quarenta cabeças de gado 

como forma de pressionar Antonia Maria Pinta. Consta em um processo que analisaremos 

com detalhes nas próximas páginas que: 

 

Por que por ser devedor a varias pessoas em 

traraõ os seus credores a demandarem a Re 

Anna Maria Pinta (sic) fazer lhe execuçaõ nos 

bens que ficaraõ fazendo os rematar em  

Prasa como foy o Autor (Tebas) que o Illustrissimo  

Reverendissimo Cabido da Se desta Ci[dade].390 

 

Iniciada em meados 1767, a reforma do frontispício se arrastou por longos 9 anos, até 

ser finalizada em maio de 1776: “Thebas [...] praticamente não mexeu na primitiva fachada, 

até o óculo permanecendo igual. Criou, isso sim, sinuosidades barrocas nas empenas do 

frontão triangular, modernizando-o. E a porta acabou recebendo um arremate heráldico”.391 

Um mês antes da conclusão, faltando apenas ajustes secundários na nova torre, o arcediago 

realiza o pagamento à viúva e Tebas torna-se definitivamente sua propriedade. Mas as dores 

de cabeça de Antonia Maria Pinta não acabaram com o encerramento da obra, ela ainda teria 

de se apresentar diante do juiz de ordenanças, na condição de ré, para responder outro 

processo, impetrado por ninguém menos que Joaquim Pinto de Oliveira, agora seu ex-escravo.  

Na ação, ficou explícito que Tebas contou com a autorização, o que era mandatório,392 

mas também com o apoio de Matheus Lourenço de Carvalho, que concedeu “Licença a 

Joaquim Pinto de Oliveira maior escravo para poder estar em Juizo por Auditoria desta 

 
389 Apesp – Caixa 167, número 2679, Ano de 1777. Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira contra 

Antonia Maria Pinta, p. 4. 
390 Ibidem. (Grifo nosso)  
391 LEMOS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 104. 
392 Segundo o código jurídico vigente no período, os escravizados deveriam contar com a autorização de seus 

senhores para ingressar como autores de uma ação cível: “Não podem sêr Autôres do Juizo Civil tôdas as 

pessôas civilmente incapazes, que não figurem por seus legáes representantes, ou com êlles, á saber [...] Os 

Escravos, á quem se-deve dar Curador em litigio com seus senhores; e só com autorisação d’êstes, litigando com 

outras pessoas”. SOUZA, Joaquim José Pereira e. Primeiras Linhas sobre o processo civil. Tomo I e II. Lisboa: 

Typographia Perseverança, 1879. p. 42-45. 
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Cidade e poder fazer procurador para se defender de huã cauza que lhe move Antonia Maria 

Pinto”. Tudo indica que Antonia Maria Pinta havia recorrido à justiça antes para reaver um 

valor de “des dias a huã obrigaçam” de trabalho que seu então escravo não lhe repassou. O 

processo não expõe que obrigação era reivindicada pela requerente, nem qual era o valor que 

supostamente lhe era devido. Acontece que no meio do litígio movido por Antonia, iniciado 

em 29 de julho de 1777, o próprio Matheus Lourenço de Carvalho decidiu intervir em favor 

de Tebas, estimulando seu cativo a perpetrar uma petição ao juiz ordinário afim de cobrar 

uma determinada quantia da ex-senhora que declarava ter sido repassada indevidamente. Se 

antes Antonia Maria Pinta era autora, agora passou a ré em mais um processo que certamente 

lhe tirou o sono. Mas como a viúva foi parar no banco dos réus? Sigamos passo a passo o 

desenrolar da devassa. 

O arcediago alegou que Tebas trabalhou na obra da Sé quando já era sua posse, mas os 

“jornaes” do escravizado foram transferidos para viúva que os embolsou sem maiores 

constrangimentos. Dessa forma, o vigário sustenta que seu escravo abria a referida ação “para 

poder demandar a mesma [Maria Pinta] pelo que lhe deve se (sic) seus jornaes de noventa 

dias [ilegível] da dita e de seu marido Bento de oliveira Lima trabalhou na Sé desta Cidade 

noventa dias e depois por mim foi rematado em prasa”. Tebas leva adiante as orientações de 

Matheus Lourenço de Carvalho e inicia sua petição, em 7 de agosto de 1777, da seguinte 

forma: “Dis Joaquim Pinto de oliveira com Licença de [ilegível] que elle quer fazer citar a 

Antonia Maria Pinto [...] para aprezentaçam de hu Libelo Civel em o qual lhe quer pedir 

57$600”393. E continua explicando os motivos do libelo:  

 

Por que sendo vivo Bento de oliveira Lima 

Senhor que foy do Autor em sua vida ajustoce o Frontes 

piscio da Se desta Cidade por quatro mil cruza 

dos em cuja obra trabalhou o Autor que hera 

o qual cuidava no seu adiantamento e tendo se tra 

balhado nella mais de dois annos, falescia da 

via prezente e de repente o dito Bento de oliveira Senhor 

do Autor ficando a obra por concluir e fi 

cando ja pago o dito defunto de todo o prédio di 

to em que ajustou, e antes devendo de ma 

is de sesenta mil reis394 

 

Sem ter condições de pagar às custas processuais, já que “o supplicante he pobre”, 

Tebas solicita “aos requerentes do auditorio para patrocinar” sua causa. Seu pedido é atendido 

e são nomeados como seus procuradores os “Doutores Joaõ Moreira da Rocha, e Ignacio de 

 
393 Apesp – Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira..., p. 2. 
394 Idem, p. 6. 
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Loyola Silva”395. Ao longo da ação, consta que Antonia Maria Pinta tinha muitas dívidas e 

que os credores ingressaram na justiça para cobrar a inadimplência. Como a viúva não 

dispunha de recursos financeiros, seus bens foram a leilão e arrematados em praça pública, 

como aconteceu com o sítio em Caaguaçu e com o próprio autor do auto cível, Joaquim Pinto 

de Oliveira, adquirido por Matheus Lourenço de Carvalho. Ocorre que quando ainda era posse 

de Antonia, “o autor (Tebas) sempre trabalhou por conta da Re dando jornal por ser seu 

captivo como he notorio porem depois de arrematado ja o não podia fazer por conta da dita 

Re.”396 Os autos reiteram que Tebas continuou trabalhando para finalizar o frontispício da 

Catedral da Sé após a morte de Bento, mas os valores de seus “jornaes” foram transferidos 

impropriamente para Antonia. Por isso, apela aos magistrados que: 

 

deve a dita Re ser condenada 

a satisfazer ao Autor os ditos 57$600 reis 

jornal de 90 dias a razaõ de duas patacas 

por dia pois ja naõ hera seu captivo nem 

tinha obrigação de a servir como seu escra 

vo depois de ser rematado em Praça como 

foi dito, pois ditado e referido. 

Pede recebimento e cumprimento de Settença.397 

 

Assustada com o pleito de Tebas, Maria Pinta decide ir até a casa do escrivão José da 

Silva Leite explicar que havia um libelo em curso contra ela, movido por seu ex-cativo, e que 

gostaria de nomear como seus procuradores os “Doutores Luis de Campos [,] Joaõ de 

Sampayo Peixoto e ao requerente Joze Leyte da Sylva aos quais dava todos os seus poderes 

que em direyto lhe sam concedidos para requererem alegarem mostrarem e defenderem todo o 

seu direito [...].”398 O advogado Luis de Campos era um dos juristas mais requisitados da São 

Paulo colonial, figura carimbada nas nomeações de senhores, escravizados, forros e livres que 

litigavam na capitania. Por longos 61 anos, o causídico percorreu as páginas de intermináveis 

processos, elaborou centenas de petições e finalizou seu labor judicial nos idos de 1785. Não 

foi por acaso, portanto, que a Maria Pinta o nomeou para representá-la na lide. 

Dois dias depois de ter feito a procuração, a viúva teve uma surpresa desagradável. O 

procurador escolhido como seu defensor, o referido Luis de Campos, resolveu declinar e 

abandonou o processo. Alegando que não poderia defender a ré, o advogado sugeriu que o 

caso fosse repassado a outro jurista sem prestar maiores esclarecimentos. Não disse o motivo 

 
395 Idem, p. 3. 
396 Idem, p. 6. 
397 Idem, p 7. 
398 Idem, p. 8. 
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e não indicou outro colega que o pudesse substituir. Teria o letrado concluído que seria 

impossível ganhar a causa e por isso renunciou da defesa?  

Os processos eram longos, cansativos, laboriosos e vencê-los não era tarefa simples. 

Nesse sentido, vencer uma causa não representava apenas ganhos financeiros, mas também 

prestígio e poder simbólico entre os pares. Destarte, avaliar os riscos e ponderar a viabilidade 

do envolvimento no caso eram expedientes que pesavam na decisão dos jurisconsultos. Talvez 

Luis de Campos prenunciara o malogro, mas os autos não dizem. Como se não bastasse o 

desamparo jurídico, a ré ainda acordou com um oficial de justiça batendo na porta da sua casa 

no dia 19 de agosto de 1777, informando que os procuradores de Tebas haviam alegado que, 

passadas duas audiências, ela ainda não tinha apresentado as contestações ao processo e que o 

escrivão cobraria os autos de seu antigo advogado.  

É possível imaginar o desespero da viúva. Sem advogados que a defendessem dos 

argumentos aparentemente irrefutáveis de Tebas que estava assessorado por dois procuradores 

respeitáveis e amparado pelo vigário da principal igreja da cidade; não era pouca coisa para 

digerir. Não restava alternativa para Maria Pinta a não ser prostrar-se diante do juiz para 

suplicar que alguém intercedesse por ela num litígio que estava apenas começando. E assim a 

ré procedeu no dia 26 de agosto, quando se dirigiu mais uma vez à residência do escrivão para 

relatar sua angústia e implorar por representação jurídica: 

Dis Antonia Maria Pinta desta Cidade que a ella lhe move huãn ca 

uza de Libello Joachim de oliveira pardo forro tambem des 

ta Cidade e como para a defeza da supplicante no dito Libello naõ 

acha a supplicante retrodo para a defenderem pois todos se es 

cuzão e naõ querem pegar na cauza por ser esta huã po 

bre viuva desamparada, e como esta recuza se 

lhe segue grave dano como he o de perder a cauza por co 

rrer a revelia.399 

 

Ao declarar que era uma “pobre viúva”, Antonia certamente sabia das implicações 

desse adjetivo na “jurisprudência” da época. Com o apelo, a ré buscava sensibilizar o juiz e 

obter amparo para nomeação de um procurador que a defendesse por misericórdia: “os pobres 

tinham direito a ser auxiliados”, escreveu António Manuel Hespanha sobre o pensamento 

jurídico do século XVI. O autor ainda aponta que “era dever das pessoas comuns (ou das 

corporações, como misericórdias, câmaras, tribunais)”400 oferecer assistência aos 

desafortunados. Embora possa ter exagerado sua condição de pobreza para compungir o juiz, 

Antonia não tinha muitas razões para mentir e sua vida vinha sendo devassada desde o 

 
399 Idem, p. 10. (grifo nosso). Voltaremos a essa remissão de “pardo forro” mais adiante.  
400 HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas: as bem-aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo 

Regime. São Paulo: Annablume, 2010. p. 159. 
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sepultamento de seu marido. Veremos no capítulo 3 que um processo movido contra ela em 

1776 representou a bancarrota econômica daquela que herdou, sobretudo, o ódio dos credores 

de Bento de Oliveira Lima. 

A súplica da “pobre viúva” foi atendida pelo juiz ordinário e antes que ela fosse 

julgada à revelia, já que não compareceu em duas audiências, foi nomeado para defendê-la o 

“Doutor Ignacio de Loyola Silva”, o mesmo letrado para quem Tebas passou sua procuração. 

A princípio, a nomeação pode levantar suspeitas quanto à validade do processo e até mesmo 

soar estranho sob a perspectiva do presente que o procurador tenha aceitado atuar em favor de 

Antonia (a ré), uma vez que havia iniciado o litígio como representante de Tebas (o autor). Se 

conhecia os argumentos dos litigantes, onde estaria o ímpeto para defender uma das partes? 

Como optar por determinada estratégia jurídica atuando pelo autor e pelo réu? Quem responde 

essa pergunta é Felipe G. Oliveira, que estudou parte das ações de liberdade movida por 

escravizados e forros na mesma São Paulo setecentista: “uma procuração podia ser passada 

com mais de um procurador, o que era inclusive indicado pelos manuais do período, a fim de 

que a causa não parasse pela ausência de representação”. O pesquisador explica que “as partes 

podiam passar a procuração para os mesmos procuradores”, mas eles não atuavam 

simultaneamente pelos litigantes, ou seja, defendendo o autor e o réu paralelamente. Muitos 

procuradores “podiam deixar a causa com o passar do tempo alegando que não tinha mais 

informações sobre o procurado ou apenas discordando da ação”401, como ocorreu com o 

primeiro advogado de Antonia Pinta que sequer justificou sua renúncia da contenda. Como o 

número de procuradores era exíguo na capitania paulista, os jurisconsultos acabavam por 

acumular dezenas de processos de diversas matizes, incluindo a defesa dos litigantes de um 

mesmo processo em diferentes situações: “um mesmo procurador podia litigar pelo escravo 

num processo e noutro pelo senhor”.402 

Com o aceite de Ignacio de Loyola Sylva para defender Antonia, outro procurador foi 

nomeado como representante de Tebas. Tratava-se de Caetano Joze Costa, que tomou ciência 

do imbróglio jurídico e tempos depois, “aos doze dias do mês de Dezembro [...] em audiencia 

publica que os feitos e partes e seus procuradores fazendo estava”403, portanto, perante Tebas, 

Antonia Maria e o advogado Ignacio de Loyola Silva, Costa solicitou a inquirição de 

testemunhas em juízo afim de subsidiar seus argumentos e conferir maior baliza às 

 
401 OLIVEIRA, Felipe Garcia. Cultura jurídica da liberdade: autos cíveis e petições envolvendo escravos e 

forros na cidade de São Paulo, século XVIII. Dissertação (Mestrado em História Social). Escola de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2020, p. 75. 
402 Idem, p. 76. 
403 Apesp – Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira..., p. 17v. 
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fundamentações jurídicas que sustentava. O advogado de Antonia pediu vista, mas o juiz 

deliberou pela validação do pedido de Joze Costa e solicitou que o porteiro das audiências 

apregoasse em praça a decisão convocatória para o arrolamento dos depoentes.  

Feito o “Termo de Acostamento das inquirisoes do Autor Joaquim Pinto de Olyveira”, 

a primeira testemunha se apresentou na “caza do inquiridor Joaõ Dias Cerqueyra”, que antes 

mesmo de coletar dados como “nomes cognomes nacturalidade, estados, hidade officios”, 

orientou o declarante a prestar “juramento dos Santos Evangelhos em hum Livro em [que] pos 

sua maõ direyta na forma [ilegível] da qual prometeu” dizer a verdade. O nome do primeiro 

depoente era “Antonio Joze Pereyra nactural [ilegível] Amarante Arcebispo de Braga [seria 

português?], solteyro e morador nesta cidade de Sam Paulo”404. Antonio era alfaiate, tinha 

cerca de trinta anos e relatou que era de conhecimento público que após o falecimento de 

Bento de Oliveira Lima, os credores da família passaram a, 

 

dimandarem a Re Antonia Maria Pinta fazer lhe  

execução nos bens de seu cazal nos quaes 

taõ bem entrou o Autor por ser cativo 

do cazal e pelo Illustricimo e Reverendici 

mo Cabido da Se desta cidade foy rema 

tado e com licença do mesmo anda traba 

lhando pelo seu officio de pedreyro 

 

Sobre o motivo principal da ação (os valores oriundos do trabalho de Tebas neste 

período e que supostamente fora repassado para Antonia), o alfaiate disse que nada sabia, mas 

salientou que após a morte de Bento foi “o tempo que mais trabalhou na dita obra depois de 

rematado” o pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira.405 

A segunda testemunha inquirida foi “Bras Afonco Esteves nactural desta cidade de 

Sam Paulo, cazado e morador nesta cidade homem pardo forro de hidade que disse ser de 

trinta e hum anos”. Assim como seu antecessor, Bras Afonço também era alfaiate e prestou os 

mesmos juramentos de costume. Interpelado sobre o que sabia dos litigantes, alegou que “o 

Autor trabalhou na dita obra [...] bastante tempo com zello ate de sorte que lhe fes adiantar”. 

Reiterou que os bens da ré foram arrematados em praça pública, incluindo o autor da ação, 

que trabalhou na Catedral “ganhando jornal de seiscentos e quar[enta] reis por dia em 

satisfacaõ” após o falecimento de seu antigo senhor, sendo todas essas informações de 

conhecimento dos moradores da cidade. Questionado se teria mais algo a acrescentar, “mais 

 
404 Idem, p. 18. 
405 Idem, p. 18v. 
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naõ disse [...] por ser direyto e sendo lhe lido o seu depoimento [...] achou tudo comforme ao 

que tinha deposto se asignou com o dito Inqueridor”.406 

O litígio se estendeu até 27 de fevereiro de 1778, quando foi feita a “publicação 

definitiva”. Infelizmente, o estado de deterioração do documento nos impede de saber o 

desfecho da contenda. No entanto, em transcrições esparsas e pontuais, lemos que “com duas 

[testemunhas?] produzidas por parte do Autor [ilegível] provou legalmente o contehudo em 

libelo declar[ando] as mesmas testemunhas” que o autor trabalhou “por mais de 90 dias 

[ilegível] por a razão de seiscentos quarenta”, totalizando “57$600”407. Na penúltima página 

do processo, no qual consta o termo de publicação, a única expressão legível é: “a divida 

provada em”. 408 Por ser uma dívida alta, ela precisava ser provada e o instrumento jurídico 

para essa finalidade era peticionar um libelo cível, tal qual feito por Tebas. Teria ele 

conseguido comprovar que tinha sido lesado por sua ex-senhora e que ela embolsou 

indevidamente seus jornais? Fizeram um acordo tácito para colocar um ponto final na querela 

que se arrastava por longos seis meses? Teria o autor desistido da ação para evitar maiores 

gastos inerentes ao processo?  

Ainda que os procuradores tivessem isentado as partes de seus honorários e não 

cobrado pelos serviços prestados, fato é que as custas do litígio atingiram vultosos “3$305 

reis”.409 Finalizada a ação, quem arcava com as custas do processo era a parte condenada. 

Nesse caso, quem pagou ao juiz ordinário? O “supplicante pobre” ou a “pobre viúva”? São 

perguntas que não temos respostas e talvez nem precisam necessariamente ser respondidas, já 

que os episódios mais interessantes dessa história foram razoavelmente descortinados e agora 

são de nosso conhecimento.  

Embora não consigamos responder certas inquietações, outras estão ao nosso alcance e 

podem ser vistas pelas filigranas que o processo lança lume. De acordo com as Ordenações 

Filipinas, documento jurídico normativo vigente na América Portuguesa, no capítulo 

concernente aos “feitos cíveis”, o pedido de fiança era uma prerrogativa do réu que poderia 

recorrer ao artifício caso precisasse: “E sendo requerido pelo réo, que o autor dê fiança às 

custas, será obrigado a dal-a em qualquer tempo, que lhe for pedido; o qual requerimento se 

fará per palavra na audiencia, e se escreverá no processo”.410 

 
406 Idem, p. 19-20v.  
407 Idem, p. 21v. 
408 Idem, p. 23v. 
409 Idem, p. 22v. 
410 ORDENAÇÕES Filipinas. ALMEIDA, Cândido Mendes de. Código Filipino ou Ordenações e Leis do Reino 

de Portugal. 14. ed. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomatico, 1870. v. II, título XX, parágrafo 6, p. 

588. 
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Familiarizado com os códigos jurídicos, o procurador de Antonia Maria Pinta, o 

referido Ignacio de Loyola Silva, solicitou ao juiz que Tebas apresentasse um fiador:  

 

Como o Autor he um pardo cativo que naõ tem 

que possa pagar as custas sendo condem 

nado nestas [...] pode ser a prazo, nestes termos 

deve prestar fiança das custas na forma da ordenação [...].411 

Uma semana após ter sido exortado, o pedreiro apresenta seu avalista ao escrivão. 

Diante do escriba, o alfaiate Bras Afonso Esteves declara: “de sua livre vontade sem 

constrangimentto de pessoa alguma sobregaria a pagar as custas que se vencerem e constarem 

nestes autos sendo contra o Autor Joaquim Pinto de oliveyra”.412 O fiador é o mesmo que 

testemunhou a favor do pedreiro na etapa do processo contra Antonia Maria em que foram 

arrolados depoentes. Morador da “Rua do Rozario”, fogo 165, era casado com “Anna 

Francisca (20)” e dividia a residência com “Marcela Pereira (50)”, sua mãe, e com o agregado 

“Joaquim (16)”, todos pardos e forros.413 O alfaiate prezava pela amizade que mantinha com 

Tebas e por isso decidiu não apenas testemunhar, mas também colocar seus bens à disposição 

do pedreiro. A propósito, as duas pessoas que foram inquiridas neste processo exerciam o 

ofício de alfaiate, mesma atividade que os correlatos listados por Tebas e Natária no decurso 

da Dispensa Matrimonial em 1762, ou seja, “Joze da Costa que vive do ofício de corte” e 

Anna Moreyra da Sylva que disse viver “de suas costuras.”.414 Ora, fica aqui o 

questionamento: por que a maioria das testemunhas de Tebas eram alfaiates? O que explica a 

proximidade do pedreiro com esses artesãos? Por que nenhum pedreiro compareceu para 

depor em benefício de um consorte?  

Poderíamos sugerir ainda a importância das corporações de ofício no apoio aos seus 

agregados, o que provavelmente daria maior guarida a Tebas, mas esse tipo de organização 

vigente na Europa “não foi inteiramente replicada” na colônia. Por aqui, “as tentativas de 

homogeneizar os oficiais mecânicos em um grupo único são por demais artificiosas ou mesmo 

equivocadas [...] de modo que é preciso atentar para os mecanismos específicos de arranjo e 

atuação desses trabalhadores.”415 Se não podemos recorrer à corporação de ofício, ou nos 

aproximarmos desse conceito com parcimônia, a solidariedade pode ser mobilizada para esses 

 
411 Apesp – Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira..., p. 11v. 
412 Idem, p. 13. 
413 Apesp – Maços de população, 1776. 
414 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 36. 
415 SANTOS, Amália Cristovão dos Santos. Em obras: os trabalhadores da cidade de São Paulo entre 1775 e 

1809. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Dissertação de 

Mestrado, 2013, p. 119-120. 
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casos e ela certamente compunha um dos importantes ingredientes que vicejavam no 

caldeirão de relações dos chamados “grupos de baixo” na sociedade colonial paulista. As 

pessoas convocadas como testemunhas, escolhidas a dedo em virtude do peso de suas 

participações no litígio, seja na Dispensa Matrimonial ou no Libelo Cível peticionados por 

nosso personagem, revelam que os escravizados tiveram oportunidade de estabelecer laços 

afetivos na comunidade para além de seus círculos familiares. Acreditar que não conheciam, 

em alguma medida, os meandros da justiça, seja ela eclesiástica ou secular, é desconsiderar 

suas estratégias de atuação, seus interesses, possibilidades e limites, bem como os riscos 

inerentes que corriam ao requisitar às instituições que ajudaram a cimentar a escravidão. 

Como pudemos notar, iniciar um processo exigia disposição a percorrer um longo caminho e 

os gastos não estavam restritos exclusivamente a questões financeiras, em nenhuma hipótese 

desprezível, mas também a superar etapas burocráticas que tornam a empreitada deveras 

desgastante. Nesse sentido, mobilizar uma rede de apoio para alcançar o intento era mais que 

necessário, era imperativo.  

A viúva Antonia Maria não dispunha desse aparato afetivo, pelo menos considerando 

que durante o processo, ainda que tenha exagerado na súplica, fora abandonada não só por um 

dos advogados, mas também alegou estar “desamparada” e sem “dinheyro para continuar na 

cauza”,416 algo que poderia ser suprido por algum fiador ou pelas redes de crédito antes 

acionadas por seu marido. Ter crédito na praça, inclusive, era sinal de prestígio social, 

distinção que durante anos Bento, Antonia e seus filhos desfrutaram na capitania meridional.  

O ano de 1778 foi a última vez que encontramos Antonia Maria Pinta na 

documentação e ela ainda morava na mesma “Travessa para o colégio”417, local onde se 

mudara após a morte do marido. Com cerca de 42 anos, dividia o fogo 156 com os cinco 

filhos, o mais velho deles, Francisco (18), já atingira a maioridade, mas a família não 

dispunha de nenhum escravizado. Os “cabedais de 500.00 reis”418 que declarou no 

recenseamento de 1765, certamente se avolumaram com as diversas obras arrematadas por 

Bento de Oliveira Lima, mas minguaram com a mesma velocidade que os credores passaram 

a processá-los por inadimplência. Envergonhada, sem recursos e com a vida devassada “como 

é público e notório”, expressão reiteradamente utilizada nos documentos, provavelmente 

Antonia Maria concluiu que havia chegado mais uma vez o momento de partir para outra 

cidade. Já tinha feito uma mudança em meados dos anos 1750, quando migrou de Santos para 

 
416 Apesp – Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira..., p. 14v. 
417 Apesp – Maços de população, 1775. 
418 DI, 1937, v. LXII (Recenseamentos 1765-1767), p. 110. 
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São Paulo, com sua família e os escravizados que possuía, entre eles o próprio Tebas. Para 

onde teria ido com sua prole? Migrou definitivamente para alguma cidade em busca de 

reconstruir a vida, abandonando as manchas na reputação legadas pelo falecido marido? 

Compulsamos a documentação em busca de alguma resposta, mas não encontramos. A viúva 

ainda caminhará conosco durante uma parte do capítulo 3, mas até que encontremos novas 

evidências, por ora, sua história pessoal termina junto com o processo que respondeu, na 

condição de ré, movido por quem durante décadas ajudou a sustentar sua família.  

Por falar em processo, deixamos para o final uma informação que mudaria a condição 

jurídica do personagem central desta missiva: Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. Ao longo 

dos autos e mais explicitamente durante a arguição das duas testemunhas, consta que o 

“Illustricimo e Reverendicimo Cabido da Se desta cidade”, o arcediago Matheus Lourenço de 

Carvalho, havia arrematado o escravizado e “com licença do mesmo anda (Tebas) trabalhando 

pelo seu officio de pedreyro para se libertar cuja alforria de sua liberdade inda não tem com o 

cabido”.419 Ainda não tinha conquistado a alforria no dia 20 de dezembro de 1777, data 

registrada pelo escrivão do primeiro depoente, mas 11 dias depois, em pleno 31 de dezembro, 

Joaquim Pinto de Oliveira aparece na “Lista Geral detodo Povo desta Cidade”, morando no 

fogo 493, na companhia de sua esposa, Natária de Souza, da filha Natária Liberia (9) e, vejam 

só, na condição de liberto.420  

O que fica subentendido nas páginas da devassa é que Matheus Lourenço de Carvalho 

havia adquirido Tebas durante a fase de espólio da família Oliveira Lima para concluir a 

reforma e depois alforriá-lo. Mas o que motivou o reverendo a prometer a alforria? Talvez 

como forma de estimular o escravizado a finalizar a obra, até com mais zelo e perseverança, 

ou mesmo para reaver parte ou integralmente o valor que dispendeu ao adquiri-lo, o arcediago 

e o pedreiro firmaram esse acordo. Essa também é a percepção de Carlos Gutierrez, que 

inclusive vai além: “a importância que agora cobrava, em Juízo, de sua ex-senhora [...] 

serviria para abater do valor [...] que seu novo Senhor, o arcediago Matheus Lourenço de 

Carvalho, havia pago para tê-lo trabalhando na mesma obra – que era o que realmente tinha 

importado a esse reverendíssimo Senhor.”421 Segundo Gutierrez, portanto, a própria chancela 

do reverendo para que Tebas iniciasse o litígio respondia aos interesses do próprio religioso.  

O raciocínio do pesquisador é plausível, o sacerdote não agiu exclusivamente por 

altruísmo. Caso vencesse o processo, Tebas já teria parte do valor para pagar por sua 

 
419 Apesp – Auto cíveis. Processo de Joaquim Pinto de Oliveira..., p. 18v. 
420 Apesp – Maços de população, 1777. 
421 CERQUEIRA, Carlos Gutierrez. Op. cit., 2018, p. 68. 
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liberdade, ao passo que o restante seria proveniente de economias feitas pelo escravizado nas 

diversas obras que realizou na cidade nos anos pregressos. Isso reforça, inclusive, a hipótese 

de que tanto Tebas como Lourenço de Carvalho tinham convicção de que venceriam o litígio, 

pois a derrota significaria não somente frustração, mas o ônus de arcar com salgadas custas 

processuais. Ainda que o processo faça menção a “pardo forro” em meados de agosto de 

1777, conforme grifamos anteriormente, tratava-se, talvez, de um erro do escriba – grave, 

diga-se de passagem – e não da mudança na condição jurídica de Joaquim Pinto de 

Oliveira.422 Ele permaneceu cativo por quatro meses, informação sinalizada com frequência 

por escrivães menos desatentos. 

Finalizado o desgastante processo, Matheus Lourenço de Carvalho, com longevos 76 

anos, se recolheu aos seus aposentos no bairro da Sé, fogo 226, lugar onde morava com seus 

escravos Antonio (66), Caetano (46), e com os forros Luis (42) e Ignacio (20).423 Durante os 

serviços prestados na Catedral, destacou-se por seu “talento e instrução, gozou sempre de 

muita consideração na Capitania de São Paulo, distinguindo-se ainda como orador sagrado”. 

Acumulou cargos na igreja, foi o último vigário da basílica, “até seu falecimento em avançada 

idade”, nos idos de 1782.424 Seu congênere que também nos acompanhou até aqui, o cônego 

Lourenço Claudio Moreira, aquele que arrematou o sítio de Caaguaçu com as quarenta 

cabeças de gado, ascendeu na hierarquia eclesiástica, deixou de ser responsável pelas funções 

litúrgicas e passou a tesoureiro-mor, em 27 de setembro de 1790, cargo que exerceu até 

falecer.425 Esses dois religiosos, Matheus Lourenço de Carvalho e Lourenço Claudio Moreira, 

foram decisivos na trajetória de Tebas e tiveram suas iniciativas devidamente reconhecidas, 

mas desembarcam neste capítulo para dar espaço a outros personagens. 

Já Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, agora que conquistou a liberdade aos 44 anos, 

seguirá impingindo marcas na arquitetura paulista visíveis até hoje aos que transitam pelo 

centro de São Paulo. Casado há quase duas décadas com Natária, pai de uma menina de 9 

anos, nascida durante as obras da Catedral da Sé, sua trajetória ainda revelará detalhes 

herméticos do complexo escravista erigido na capitania paulista setecentista.  

 
422 Embora não tenhamos localizado a carta de alforria de Tebas, é possível que o documento tenha sido passado 

dias após o início do processo contra Antonia Maria Pinta. Portanto, quando o escrivão registrou “pardo forro”, 

em agosto de 1777, outra possibilidade de análise é que provavelmente já corriam boatos pela cidade sobre a 

liberdade do pedreiro: a liberdade próxima (e na prática talvez existente) de nosso personagem. De todo modo, 

optamos por manter no texto a hipótese que consideramos mais plausível.  
423 Apesp – Maços de população, 1779. 
424 MARQUES, Manuel Eufrásio de Azevedo. Op. cit., tomo II, p. 110. 
425 Idem, Tomo I, p.140.  
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CAPÍTULO 3: TEBAS: ENTRE AMBIGUIDADES E AMBIVALÊNCIAS  

 

Após conquistar a liberdade, Tebas continuou exercendo o ofício de pedreiro, e a 

qualidade dos serviços prestados o tornaram ainda mais requisitado. O artífice juntou 

recursos, comprou casa e escravos, em um período em que a escravidão ganhava novas 

proporções em São Paulo com a expansão da lavoura canavieira. Posicionamos um periscópio 

nesse oceano social do terceiro quartel setecentista afim de compreender as tramas de nosso 

biografado, corroborando o entendimento de Le Goff: “O indivíduo não existe a não ser numa 

rede de relações sociais diversificadas, e essa diversidade lhe permite também desenvolver 

seu jogo. O conhecimento da sociedade é necessário para ver nela se constituir e nela viver 

um personagem individual”.426 Sigamos no encalço de Tebas, que arou o terreno onde 

plantamos as sementes deste último capítulo.  

 

 

3.1 Uma cidade entre taipas e pedras 

 

No ano em que Tebas conquistou a alforria, Morgado de Mateus já estava longe de 

São Paulo e não era mais o governador da capitania. Fazia três anos que o capitão-general 

tinha voltado para o Reino, mas é de sua autoria uma das descrições mais interessantes da 

cidade na segunda metade do século XVIII. Embora já tenhamos citado no capítulo 2, 

retomamos partes dela aqui que são fundamentais para compreender os materiais utilizados 

nas construções de diferentes edifícios do burgo setecentista. Em 10 de dezembro de 1766, 

Morgado escreveu um ofício ao Conde de Oeiras: 

 

III.mo e Ex. mo Snr. Está edificada a Cidade de São Paulo no meyo de huma grande 

Campina em sitio hum pouco elevado que a descobre toda em roda. O seu terreno hé 

brando e tem as ruas, planas, largas e direitas e algumas bem compridas, porem não 

são calçadas, todas as paredes dos edificios são de terra; os portaes e allizares de 

páo por ser muito rara a pedra, mas não deixa de ter Conventos, e bons Templos, e 

altas Torres da mesma materia com bastante segurança e duração [...].427  

 

Na missiva, o então governador destaca que a terra era o principal composto utilizado 

nas edificações e que a pedra rareava na região. Devido à escassez dessa matéria prima, a 

taipa de pilão foi a técnica de construção que caracterizou a cidade paulista durante 

 
426 LE GOFF, Jacques. São Luís. Op. cit., p. 26. 
427 DI, 1962, v. LXXII, p. 57. (grifo nosso) 
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praticamente todo o período colonial. Nos idos de 1653, por exemplo, quando cogitou-se 

construir a Casa da Câmara e Cadeia, os responsáveis pela empreitada reconheciam as 

dificuldades em conseguir pedras e lamentavam a escassez de profissionais especializados em 

aplicá-las. A contragosto, foram obrigados a rever a ideia inicial e acabaram por construir o 

prédio de taipa de pilão, “com vigas da banda de dentro e pau a pique”.428 Não eram apenas 

pedras em quantidade exígua, insuficiente até para fabricação de cal, também a ausência de 

florestas nas cercanias que possibilitassem a exploração de madeira foi outro interdito que 

impeliu os paulistas para a taipa: “pau-a-pique ou a taipa de mão coexistia na vila com a taipa 

de pilão, sendo por vêzes utilizado nas paredes de dentro das casas”.429 

Desde a construção das primeiras edificações, no raiar do século XVI, que a taipa era 

utilizada. O padre José de Anchieta relatou que “o primeiro edifício de São Paulo foi a casa 

dos Jesuítas”. Com poucos ornamentos, era “feita de barro e paus, e coberta de palha, tendo 

catorze passos de comprimento de largura”, que, embora modesta, “devia ser bem superior às 

outras edificações”.430 Nos idos de 1585, o padre Fernão Cardim relatou que o colégio jesuíta 

dos paulistanos “sustentavam seis ou sete jesuítas com suas esmolas com grande abundância 

era uma casa bem acomodada, com um corredor (é como na época designavam alpendre 

reentrante) e oito cubículos de taipa, guarnecida de certo barro branco e dispondo de oficinas 

bem acomodadas”.431 O barro branco citado pelo jesuíta era uma argila branca usada para 

revestir as paredes, encontrada com certa abundância na ladeira da Tabatinguera – rua 

atualmente de mesmo nome, localizada atrás da Catedral da Sé.  

O historiador Affonso Taunay também registrou suas considerações sobre as 

construções em São Paulo colonial que, segundo ele, eram “rudes de taipas de mão, pisos de 

terra, salvo quanto a alguns cômodos, cobertura de madeiramento, toscamente falquejado, 

provindo de essências magníficas por assim dizer [...]. Um vestido de seda ou de veludo valia 

quase tanto quanto uma casa mediana seiscentista”.432 Ainda de acordo com Taunay, “nos 

primeiros anos viveu a vila cercada de muros toscos, flanqueados de guaritas de atalaia, 

muros que desapareceram por completo em princípios do século XVII.”.433 

 
428 BRUNO, Ernani da Silva. Op. cit., 1984, p. 118. 
429 Idem. Cf. também LEMOS, Carlos A. C. Organização urbana e arquitetura em São Paulo dos tempos 

coloniais. In: PORTA, Paula (org.). Op. cit., v. 1. p. 154. 
430 BRUNO, Ernani da Silva. Op. cit.,1984, p. 100. 
431 LIMA, Benedito Lima de Toledo. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Duas cidades, 1981a. p. 

14. 
432 TAUNAY, Affonso de E. História da cidade de São Paulo. Brasília: Senado Federal, 2004, v. 23, p. 95. 
433 Idem, p. 30. 
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A técnica da taipa consistia – e consiste ainda – em amassar o barro com um pilão em 

fôrmas de madeira, denominadas “taipais”, que tinham o formato de grandes caixas. O barro 

socado era assim compactado e disposto em camadas com alturas relativas ao tamanho das 

fôrmas. Na maioria dos edifícios, havia mais de um profissional trabalhando nas diferentes 

etapas da construção. No final do século XVIII, durante as obras do Quartel de Voluntários de 

São Paulo, foi possível identificar como a fatura das paredes eram operacionalizadas: “as 

tarefas eram divididas entre quatro tipos de pessoas; as que traziam a terra em cestos até o 

nível dos taipas (sic) [...], tarefa dos chamados ‘cerventes’; as que pilavam a terra, trabalho 

deveras cansativo; as que garantiam o prumo perfeito das paredes [...] e, finalmente, a que 

lidavam com o taipal propriamente.”.434 

Disseminada no burgo paulista, a taipa era executada com terra preferencialmente 

extraída de locais próximos à obra, sobretudo devido ao grande volume de material requerido 

e as dificuldades em transportá-lo. Havia critérios na escolha do barro, bem como proporções 

específicas sobre a quantidade dos demais componentes misturados no amálgama utilizado 

para feitura da construção: argila, areia, alguma fibra vegetal e fezes compunham o leque de 

opções da argamassa. Além disso, o óleo de baleia “conferia uma resistência extraordinária” 

ao edifício cujas estruturas poderiam ter longa durabilidade – embora esse recurso fosse usado 

com parcimônia por ser bastante caro.435 Construir exigia técnicas sofisticadas e 

conhecimento especializado de taipeiros disputados: 

 

As argilas são escolhidas pelo próprio taipeiro, que conhecia de forma empírica as 

propriedades físicas do material e do componente construtivo, selecionando-as com 

o tato e visualmente. [...] A terra é removida de uma certa profundidade, para evitar 

as impurezas [...] e por apresentar normalmente um grau de umidade satisfatório, 

não necessitando da adição de água para compor a dosagem correta. A massa é 

preparada por meio de esfarelamento do solo; pulverização de água com cuidado 

para não formar “caroços” e seguido de um amassamento, que pode ser realizado 

com as mãos ou com os pés. A operação só termina após a obtenção de uma massa 

homogênea. Após o preparo da argamassa de barro, esta é disposta dentro do taipal, 

em camadas de 10 a 15 centímetros, que depois de perfeitamente apiloadas ficam 

com espessuras menores. [...] O tempo de secagem das paredes de taipa de pilão 

varia de 3 a 6 meses, dependendo da altura e espessura da parede, tipo de solo 

utilizado e condições climáticas.436  

 

 
434 LEMOS, Carlos. As obras do Quartel de Voluntários de São Paulo, em 1791. Resgate: Revista 

Interdisciplinar de Cultura, jul./dez., v. 1, n. 1, 1990, p. 85. 
435 BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1983. p. 57. 
436 PISANI, Maria Augusta Justi. Taipa: Arquiteturas de Terra. Revista Sinergia, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 10-12, 

2004. 
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Expostas ao sol e a chuva, as paredes de terra causavam arrepios em alguns por conta 

do eminente risco de desabamento, levando o próprio Morgado de Mateus a escrever que a de 

taipa de pilão “suposto seja êsse o uso do país, é tão pouco seguro que basta o descuido de 

uma telha para que no espaço de uma noite venha tudo abaixo”.437 Malgrado o exagero do 

relato, proteger a estrutura das chuvas era fundamental e a construção de largos beirais que 

jogavam as águas para longe das paredes das moradias tornou-se expediente indispensável. 

Para reforçar as moradias, adotavam-se também telhas côncavas de barro, conhecidas como 

“telha paulista”, que se difundiram pela região. No próprio inventário de Bento de Oliveira 

Lima arrolou-se “huma morada de Cazaz cittas nesta Cidade no Largo do Colégio de 

[ilegível] e meyo, de taipa, de pillam cobertas de telhas” e também “hum Sitio no Bayrro de 

Cahagnaçu na paragem chamada Taquapiniduva com casas de paredes de [taipa de pilão] 

cobertas de telha”.438 A telha valorizava o imóvel, tanto que a casa de Bento foi avaliada em 

100$000 mil e o sítio em 200$000 mil réis, em um período em que as moradias na capitania 

“variavam de 150$000 a 800$000, dependendo do padrão construtivo, do número de lanços, 

da localização e do arbítrio dos avaliadores.”.439 

Alguns viajantes que estiveram em São Paulo no início do século XIX também 

deixaram suas impressões sobre a arquitetura da cidade, entre eles o naturalista Saint-Hilaire:  

 

As casas, construídas de taipa muito sólida, são todas brancas e cobertas de telhas 

côncavas; nenhuma delas apresenta grandeza e magnificência, mas há um grande 

número que, além de andar térreo, tem um segundo andar e fazem-se notar pelo 

aspecto de alegria e de limpeza. Os telhados não avançam desmesuradamente além 

das casas, mas têm bastante extensão para dar sombra e garantir as paredes contra as 

chuvas.440 

 

A importância da taipa de pilão era de tal magnitude que os administradores coloniais 

tomavam os taipais como penhora dos que tinham pendências com a justiça, bem como os 

concedia a particulares para trabalhos esporádicos. Em vários inventários e testamentos os 

taipais eram listados como bens indispensáveis a serem catalogados.441 A maioria dos 

edifícios do burgo piratiningano era, basicamente, construída com barro e mesmo as ruas não 

possuíam calçamento de pedras. No correr de 1740, concebeu-se a possibilidade de revestir de 

 
437 DI, 1962, v. XXIII, p. 285. 
438 Apesp – Ordem 668: Inventários Não Publicados..., p. 7 
439 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo Colonial 

(1711-1765). São Paulo: Alameda, 2010. p. 217. 
440 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à província de São Paulo e resumo das viagens ao Brasil, Província 

Cisplatina e Missões do Paraguai. São Paulo: Martins: Edusp, 1972. p. 38. 
441 LIMA, Benedito Lima de Toledo. Op. cit., p. 14. 
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pedra algumas vias, que até então eram “cobertas de pedregulho e saibro”.442 Com a 

dificuldade de acesso à pedra e de transportá-la dos arrabaldes, a Câmara Municipal 

determinou que “os donos de prédios calçassem as testadas da rua de pedra ou de tijolo”, 

sobretudo “por se acharem as ruas totalmente incapazes de passarem por elas procissões”. 

Décadas depois, a Câmara exigiria a construção de “cintas de pedras na rua de São Gonçalo 

Garcia”, que eram “colocadas de distância em distância, transversalmente ao leito transitável 

de ruas ou de ladeiras não pavimentadas, para que detivessem a terra durante as 

enxurradas”.443 Apesar das inciativas do poder municipal, o calçamento das vias públicas 

ainda era bastante irregular cerca de dois séculos depois: “algumas são inteiramente calçadas, 

mas o calçamento é imperfeito; outras só o são diante das casas”.444 

Durante décadas, desconsiderou-se a contribuição dos povos africanos nas técnicas 

construtivas empregadas nos edifícios paulistas coloniais e suas presenças eram registradas 

apenas como a força muscular adotada nas obras. Um dos principais estudiosos da arquitetura 

paulista, o arquiteto Luís Saia, que cunhou o conceito de “casa bandeirante” – nome dado à 

moradia rural paulista colonial – afirmava que: “Este tipo de habitação [casa bandeirante], 

embora provavelmente proceda de uma planta já elaborada, é legítima expressão artística 

mestiça: mameluca”. Para o autor, inclusive, “sem a mestiçagem, que originou o mameluco, 

não teria havido nem o bandeirantismo, nem a mestiçagem arquitetônica representada por este 

tipo de habitação”.445 O alijamento dos africanos na arquitetura, segundo Saia, decorre da 

presença incipiente desses povos na capitania paulista. Ele argumenta que os “escravos da 

Guiné”, como são referidos na documentação, “bem pouco existiam em São Paulo” e 

acrescenta que as marcas deixadas por eles na arquitetura representam “mais do que a 

presença de negros de Angola e Guiné, um formalismo tradicional do catolicismo de origem 

portuguesa. Um negrismo mais referido às coisas europeias do que ao escravo negro do 

Brasil”.446 Em outras palavras, a contribuição africana ocorreu pelo filtro de elementos 

europeus.  

Em uma conferência no Instituto Histórico e Geográfico (IHGB), realizada em 1961, 

Saia discorre sobre a mestiçagem na arquitetura brasileira: “Esta solução de mestiçagem 

intensiva constituiu um suporte fundamental para os sucessos posteriores, e a sua importância 

no comportamento dos habitantes de Piratininga pode ser avaliada pela disseminação do 

 
442 BRUNO, Ernani da Silva. Op. cit., 1984, p. 163. 
443 Idem, p. 163-164. 
444 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Op. cit., 1972, p. 38. 
445 SAIA, Luís. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 1972. p. 139. 
446 Idem, p. 134. 
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sangue indígena nos principais troncos das antigas famílias paulistas”. Além disso, a 

influência da mestiçagem poder ser notada pela “nomenclatura geográfica e pela permanência 

pertinaz de traços de temperamento indígena nos paulistas dos séculos posteriores.”447 

Segundo ele, ocorreu “mestiçagem de tudo, de gente, de técnica militar, de dieta alimentar, de 

linguagem, de estilo de vida”. Portanto, a mestiçagem ditou a tônica da arquitetura paulista 

colonial, que pelo silêncio sepulcral do conferencista, nada deve aos africanos e seus 

descendentes.  

O arquiteto não foi o único a conferir destaque a europeus e indígenas, 

desconsiderando a presença africana na arquitetura. Outro estudioso desse período, o arquiteto 

Carlos Lemos, também passou ao largo da agência africana: “O português trouxe a técnica 

construtiva, trouxe os estilos, ou melhor, as variações formais de um estilo ou modismo”. 

Além disso, Lemos destaca que o “componente cultural predominante do branco construtor 

trouxe à sociedade mameluca, o modelo, a forma física, a solução estrutural. Mas coube a essa 

mesma sociedade mameluca usá-lo ao seu modo”. Ainda segundo ele, “o colonizador trouxe 

tudo isso de ouvido, de memória, e mesmo os projetos desenhados em Portugal, aqui foram 

deturpados pela improvisação dos mestres independentes”.448 Numa concepção deveras 

estigmatizada, sentencia que o “negro entrou pela porta da cozinha ou das varandas e 

começou a fazer a casa funcionar. O partido arquitetônico continuou o mesmo”.449 Em outros 

escritos, Carlos Lemos vai além e alega estar veementemente “descartada a influência dos 

‘negros tapunhos’ na arquitetura paulista”, bem como sentencia que “a influência branca, ou 

mameluca, era tão grande que o negro foi assimilado, não contribuindo com nada na vida 

cotidiana”.450  

A taipa era uma técnica conhecida de alguns povos africanos451 que desembarcaram 

no Brasil durante a vigência do tráfico negreiro, parte deles tiveram presença majoritária em 

São Paulo entre os séculos XVIII e XIX. Ao estudar os registros de óbito da Capitania 

paulista colonial, a historiadora Fabiana Schleumer afirmou que dos “489 cativos falecidos 

em São Paulo e seus arredores foram identificados como escravos provenientes da Guiné, 

 
447 Citato por MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008. p. 34-

35. 
448 LEMOS, Carlos. Arquitetura brasileira. São Paulo: Melhoramentos: Universidade de São Paulo, 1979. p. 7-

11. 
449 Ibidem. 
450 LEMOS, Carlos. Casa paulista: histórias das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo: 

Edusp, 1999. p. 42, 77. 
451 Segundo Ernani da Silva Bruno, “Sabe-se que o seu uso [a taipa de pilão] era muito antigo em Portugal, 

algumas de suas formas tendo sido conhecidas também na África”. BRUNO, Ernani da Silva. Op. cit., 1984, p. 

118. Cf. também WEIMER, Günter. Inter-relações arquitetônicas Brasil-África. 2008. Pronunciamento de Posse 

como membro efetivo do IHGRGS. Porto Alegre, p. 4-15. 
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local de onde veio a maior parte dos escravos africanos. Outros locais merecem destaque, 

como Congo, Cabo Verde, Moçambique, Monjolo e Rebolo”.452 No aval de Nuto Sant’Anna, 

“com o correr do tempo, o autóctone foi perdendo terreno, sendo introduzido no país, como se 

sabe, o elemento servil africano, principalmente os importados de Moçambique, de Mina, do 

Congo, do Guiné, do Zambeze, de Angola”.453  

Com o declínio da escravidão indígena, fenômeno que começa a ser observado 

sobretudo após 1700, os “escravos africanos começaram a transformar os tijupares em 

senzalas”. Era uma presença ainda insipiente, agravada pela disparada no preço dos cativos 

durante o rush do ouro: “poucos paulistas dispunham de recursos suficientes ou de acesso a 

fontes de crédito que permitissem a importação de escravos numa escala maior”.454 De 

qualquer forma, a escravidão africana ganhou impulso no início do século XVIII em 

decorrência de mudanças no quadro econômico do burgo paulista que estavam profundamente 

relacionadas aos acontecimentos na região mineradora: “de um lado, enquanto mercadoria a 

ser fornecida para as minas, o comércio do escravo africano colaborou para a transformação 

de São Paulo em entreposto comercial. De outros, alguns escravos negros foram integrados às 

grandes propriedades rurais da região”.455  

Em meados de 1701, os paulistas foram autorizados pela Coroa a comprar, 

anualmente, 200 africanos diretamente do Rio de Janeiro, delimitação que também contribuiu 

para o aumento no preço do cativo fornecido por atravessadores: “Hey por bem que de todos 

os negros que de Angolla forem a Capitania do Rio de Janeiro, se tirem nella cada anno 

duzentos negros para os Paulistas, os quais se lhes hão de vender pelo mesmo preço, por que 

vendenderem os da terra, fazendosse a venda por corretor que os officiaes da Camara 

nomeassem”, além da exigência de constar no livro de Registro e arrecadação o “nome dos 

escravos e suas marcas e dos nomes dos compradores e vendedores do dia mez e anno das 

vendas [...]”.456 

Cerca de cinco anos mais tarde essa quantidade saltou para 230, e a maior parte era 

destinada para os trabalhos nas minas e, em menor número, para lavoura. A descoberta das 

minas, portanto, representou “um momento decisivo na história do negro em São Paulo”, 

prenunciando a substituição da mão de obra indígena pela africana.457 Entre os anos de 1709 e 

 
452 SCHLEUMER, Fabiana. Recriando Áfricas: presença negra na São Paulo Colonial. Histórica – Revista 

Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 46, p. 2, fev., 2011. 
453 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. II, p. 111. 
454 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 221. 
455 Ibidem. 
456 DI, v. 51, p. 12-14 apud BLAJ, Ilana. Op. cit., p. 227-228. 
457 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Op. cit., p. 33. 
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1725, por exemplo, 14 proprietários lotados em São Paulo e Santana do Parnaíba, envolvidos 

no comércio ou na mineração, concentravam 406 escravos africanos em suas respectivas 

propriedades.458  

Com o decreto de liberdade definitiva dos índios, promulgado em 1758, “a 

regularidade do trabalho escravo passou a depender estritamente da importação de negros”. 

Nesse sentido, portanto, observa-se que do final do século XVII até o último quartel do século 

XVIII a presença africana aumentou em São Paulo e o “negro não só adquirira uma posição 

no sistema econômico”, como “se tornara a própria fonte regular e exclusiva do trabalho 

escravo e da produção agrícola”.459 No recenseamento de 1777, dos 4.409 habitantes da 

cidade, 1.986 eram escravos divididos entre negros crioulos e africanos. No computo geral, 

em média, cada proprietário tinha entre 1 e 5 escravos, embora existissem aqueles que 

concentrassem de 10 a 30 cativos. Ponto fora da curva, dois senhores contavam com 51 e com 

104 escravos cada um deles.460  

A presença do africano escravizado em São Paulo ganhou contornos vultosos no final 

do período colonial com o estabelecimento da lavoura canavieira, que embora assentada no 

interior da Capitania, engendrou a dinamização da economia da capital: “no final do século 

XVIII a Cidade já contava com significativa população escrava, de origem africana. A 

substituição do braço indígena pelo negro africano era sinal claro de mudanças econômicas 

que estava se operando lentamente na cidade”.461  

Na compreensão de Maria Helena Machado, o final do setecentos consolidou as quatro 

características principais da escravidão em São Paulo colonial: “Primeiro, na equação do 

tráfico, a Capital se constituiu, quando muito, como ponto de passagem dos escravos que 

eram distribuídos para outros pontos da Província”, atuando como rota final dos escravizados 

subutilizados nas fazendas avaliados a preços baixos. A segunda característica está 

relacionada a “articulação direta entre a incipiente economia agroexportadora e o tráfico 

negreiro” que representou a “preponderância de escravos africanos no conjunto dos cativos, 

situação esta que se modificou apenas na década de 1850, devido ao tráfico interprovincial”. 

A terceira peculiaridade diz respeito ao tímido reduto urbano da cidade, aspecto que 

contribuiu para que “sítios e chácaras situados nos bairros” passassem a empregar “números 

modestos de escravos ocupados na produção de alimentos”. Por fim, sinaliza a historiadora, 

 
458 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 223.  
459 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Op. cit., p. 36-37. 
460 Idem, p. 39. 
461 MARCILO, Maria Luiza. A população paulistana ao longo dos 450 anos da Cidade. In: PORTA, Paula (org.). 

Op. cit., p. 254. 
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“a maioria das posses permanecia de pequeno porte, o que significava um perfil de muitos 

proprietários de poucos escravos, aliás típico das zonas rurais da Capitania como um todo 

neste período de transição para a grande lavoura”.462 

Ora, se tinham presença na cidade é, no mínimo, temerário asseverar que não 

interviram na arquitetura ou que suas inserções foram circunscritas à força braçal. Para além 

da mão de obra, esses sujeitos históricos contribuíram com seus saberes, aplicaram suas 

subjetividades e empreenderam técnicas aprendidas deste ou do outro lado do Atlântico. Ao 

trabalharem em alguma obra ou construírem algum objeto, os africanos e seus descendentes 

imprimiram suas habilidades, conforme exemplificado por Thompson: 

 

Não se conhece nenhum pedaço de madeira que se tivesse jamais transformado a si 

mesmo numa mesa; nem se conhece qualquer marceneiro que tenha feito uma mesa 

de ar ou de serragem. O marceneiro se apropria da madeira e, ao transformá-la numa 

mesa, é governado tanto pela sua habilidade (prática teórica, nascida de uma 

história, ou “experiência”, de fazer mesas, bem como uma história da evolução das 

ferramentas adequadas) como pelas qualidades (tamanho, grão, amadurecimento) da 

própria prancha. A madeira impõe suas propriedades e sua “lógica” ao marceneiro, 

tal como este impõe suas ferramentas, suas habilidades e sua concepção ideal de 

mesas à madeira.463 

 

Para o historiador inglês, portanto, entre sujeito e objeto existe uma interação dialética 

no processo de construção do conhecimento que ocorre com base em dois diálogos: 

“primeiro, o diálogo entre o ser social e a consciência social, que dá origem à experiência; 

segundo, o diálogo entre a organização teórica (em toda a sua complexidade) da evidência, de 

um lado, e o caráter determinado de seu objeto, de outro”.464 Nesse sentido, em vez de 

entrarem “pela porta da cozinha ou das varandas”, foram responsáveis por construir a cozinha, 

a varanda, os demais cômodos, em suma, construíram a casa e foram agentes históricos 

ativos. E como sujeitos compartilharam, adquiriram e trocaram conhecimentos nas tratativas 

cotidianas que estabeleceram com colonos, europeus e indígenas, algo que Mikhail Bakhtin 

chamou de “circularidade cultural”. No dizer de Carlo Ginzburg, o “termo circularidade [diz 

respeito à] um relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se movia de baixo 

para cima, bem como de cima para baixo [...]”.465 Para Ginzburg é possível existir certos 

desequilíbrios culturais, mas considera inadequado supor que haja “um acúmulo inorgânico 

de fragmento de ideias, crenças, visões de mundo” unilateral. O historiador assegura que 

 
462 MACHADO, Maria Helena P. T. Sendo cativo nas ruas: a escravidão urbana na cidade de São Paulo. In: 

PORTA, Paula (org.). Op. cit., v. 2, p. 59. 
463 THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p. 26. 
464 Idem, p. 42. 
465 BAKHTIN, Mikail apud GINZBURG, Carlo. Op. cit., 2001, p. 10. 
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houve influência recíproca entre a cultura das classes subalternas e a cultura dominante, mas 

ressalta a importância de analisar as “fontes indiretas”, mormente relativas às culturas 

populares, que estão repletas de filtros e projeções e podem desembocar em interpretações 

equivocadas de que o modo de fazer dos grupos subalternos é uma aculturação efetivada pela 

imposição dos grupos dominantes.466 Ao analisar a documentação e os registros materiais da 

presença africana na São Paulo colonial, especialmente no século XVIII, é possível 

dialogarmos diretamente com as preocupações de Ginzburg.  

Tarefa penosa, mas não impossível, identificar os vestígios dos escravizados na 

capitania paulista que superem os estigmas relacionados às tarefas braçais oriundas de 

saberes, invariavelmente, transmitidos por senhores. A taipa é um desses casos que, embora 

creditada exclusivamente aos europeus e indígenas, está intrinsecamente relacionada aos 

conhecimentos dos povos africanos que migraram para São Paulo no período oitocentista: 

“pode-se dizer que a construção em taipa, presente na arquitetura de São Paulo, não se reduz a 

um subproduto de ordenanças de mestres portugueses como se faz crer boa parte da 

historiografia da arquitetura brasileira, mas sim é parte da herança do ‘fazer-se’ e da 

‘experiência’ dos africanos”.467 

Evidente que não se trata de reivindicar exclusividade de determinada técnica que, em 

nosso entender, é fruto do pensar e do fazer de diferentes pessoas e grupos, mas de reconhecer 

aquelas que foram soterradas por análises que estão tão consolidadas como concreto na 

parede. Aqui a reflexão de Achille Mbembe é oportuna:  

 

Para nos afastarmos do ressentimento e da lamentação sobre a perda de um ‘nom 

propre’, deve-se abrir um espaço intelectual para repensarmos aquelas 

temporalidades que estão, sempre simultaneamente, se ramificando em diversos 

futuros diferentes, e ao fazerem isso abrem caminho para a possibilidade de 

múltiplas ancestralidades. Sociologicamente, deve ser dada atenção às práticas 

cotidianas através das quais os africanos reconhecem o mundo e mantêm com ele 

uma familiaridade sem precedentes, ao mesmo tempo em que eles inventam algo 

que pertence tanto a eles, quanto ao mundo em geral.468 

 

Teria Tebas empreendido alguma construção de taipa de pilão? Seria nosso 

personagem especialista nesta técnica bastante difundida na São Paulo setecentista? Não 

localizamos nenhuma obra em que ele foi contratado para aplicar taipa, nem mesmo no 

 
466 Idem, p. 12-18. 
467 JESUS, Carlos Gustavo Nóbrega de. Entre escravos e taipas: o modo de fazer africano na arquitetura 

paulista. História (São Paulo), v. 39, p. 4, 2020.  
468 MBEMBE, Achille. As Formas Africanas de Auto-Inscrição. Estudos Afro-Asiáticos, ano 23, n. 1, p. 187, 
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inventário de Bento aparece um taipal como “bens de raiz” – o que não significa 

desconhecimento das técnicas taipeiras. Ao ser requisitado para aplicar pedras de cantaria nas 

fachadas das igrejas, Tebas sabia onde elas poderiam ser encaixadas, o peso que a estrutura de 

taipa suportava, as modificações que poderia fazer sem comprometer os alicerces dos 

templos. Direta ou indiretamente, portanto, o mestre de obras dominava a técnica da taipa de 

pilão demostrando, portanto, que ele e outros taipeiros negros contribuíram e muito na 

arquitetura colonial paulista. No caso de Tebas, por exemplo, ao transformar o esboço de uma 

obra em matéria, interpretar o “projeto” e executar o serviço havia a mobilização de técnicas 

que transcendiam a força muscular, algo além da tarefa manual. O artífice mobilizava sua 

capacidade de abstração para transformar o que era rústico e bruto em ornamento e arte; 

conferia curvas e formas que tinham finalidades arquitetônicas e estéticas.  

Como vimos, Tebas reformou frontispícios e realizou diferentes reparos nas principais 

igrejas da capitania. Essas obras foram feitas em um período de intensas intervenções 

arquitetônicas na cidade, e que Luís Saia nomeou como “tempo das reformas e das 

reconstruções”, período em que houve um grande “movimento de renovação estilística que 

atingiu as igrejas paulistas”.469 A maior parte dessas reformas ocorre sob a batuta do Morgado 

de Mateus, cujos dez anos de administração impactaram parte da arquitetura, sobretudo 

aquelas que o próprio capitão-general nomeou como “mais sumptuosas” – leia-se, as igrejas. 

É sobretudo nesses templos que Tebas vai aplicar um elemento decorativo e estrutural 

espraiado em Santos, região onde nasceu, e que na segunda metade do século XVIII se 

difunde na região de “serra acima”: a pedra de cantaria. De acordo com Carlos Lemos, 

 

O que há de comum em toda a amostragem arquitetônica antiga litorânea é a técnica 

construtiva baseada nos muros contínuos de pedra entaipada. De fato, não há 

hipótese de acharmos construções dos três primeiros séculos feitas de outros 

materiais. Essa pedra entaipada nada mais era que pedras irregulares de diferentes 

tamanhos argamassados com areia e cal dentro de formas semelhantes aos taipais do 

planalto.470 

  

Foi na Baixada Santista que Tebas aprendeu o ofício que tempos depois lhe renderia 

prestígio em São Paulo. Elemento escasso na cidade, com já visto, a pedra era usada nas 

fachadas dos edifícios e poucos eram os profissionais gabaritados a aplicá-la nas obras, seja 

no burgo piratiningano ou alhures. Emblemático é o caso da Igreja da Conceição da Praia, 

 
469 SAIA, Luís. A Arquitetura em São Paulo. In: BRUNO, Ernani da Silva (org.). São Paulo – Terra e Povo. 
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famosa abadia em Salvador e local de peregrinação de muitos turistas atualmente. Construída 

em meados de 1775, feita em cantaria, a pedra foi totalmente talhada em Portugal, cada uma 

delas devidamente numeradas, transportadas para o Brasil e montadas pelo próprio mestre 

pedreiro que as talhou.471  

O serviço de cantaria consistia no empilhamento das pedras de modo que elas se 

ajustassem umas sobre as outras, conforme citamos no capítulo 2. Por ser um material 

resistente e dar maior sustentabilidade aos muros foi usado em fortificações, igrejas e 

construções oficiais.472 Em São Paulo, no final do século XVIII, será utilizado em um chafariz 

também construído por Tebas, monumento este que trataremos nas próximas páginas. Tebas 

mostrou-se versado na arte da cantaria, o que lhe rendeu o epíteto de “homem valente e 

desempenado”473 e figura próspera na cidade de taipa e poucas pedras: “pedras vindas de 

longe. Talvez granitos da serra do Mar, talvez a limonita dali do Morro da Forca [atual Praça 

da Liberdade]”.474 

Em meados de 1783, outra ordem religiosa, dessa vez os franciscanos da Ordem 

Primeira e Terceira de S. Francisco, decidem prosseguir com as intervenções em seu 

complexo arquitetônico que já vinha ocorrendo desde a metade do século. As reformas, 

benfeitorias e renovações eram interrompidas, retomadas, feitas conforme os escassos 

recursos disponíveis e por isso se arrastavam por décadas. Os devotos de São Francisco de 

Assis não aceitavam negros como professos, mas utilizavam em demasia as habilidades 

daqueles que preteriam. No livro de receitas e despesas da Ordem constam as contas 

referentes aos melhoramentos e as reformas da capela, feitos entre 1753 e 1782, em que os 

religiosos se valeram inúmeras vezes dos préstimos dos negros – livres e libertos. Assim, 

pagaram $240 réis “de jornal a dois negros que trabalharam no consêrto do Trono”; $360 “a 

negros, que carpiram o pátio por duas vêzes”; 2$260 “de jornais a pretos que por vêzes 

carpiram e roçaram o quintal de nossa capela, e por fora do muro dela, e consertaram algumas 

ruas para a procissão de Cinza”; 6$660 “dos jornais dos negros que andam tirando o 

formigueiro”; $180 “ a negros, que por vêzes conduziram as madeiras”; $360 “ao prêto das 

Porrates por nome João de jornal de dia e meio a cobrir o muro da Ordem”.475 Embora o 

dogma pressuponha integração harmoniosa com todas as criaturas da Terra, alguns visitantes 
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causavam transtornos aos frades que precisaram dispender “2$880 de feitio das grades no arco 

da capela para evitar entrarem os cães na igreja”.476 

A empreitada que levaram à cabo em 1783 era operosa, pois consistia em alterar 

substancialmente a antiga capela construída cerca de cem anos antes e aplicar pedra de 

cantaria em algumas partes da instalação: “atendendo a angustura, e pequenez da sua Capela 

assentaram de unânime consenso o fazerem demolir a existente, e fabricar outra mais ampla, e 

capaz, aonde possam com desafogo exercitar os atos anexos a seu Instituto, e louváveis 

costumes”. A preocupação dos frades seria ainda “que a nova Capela seja fundada 

emparelhando com a Igreja do nosso Convento, e formando para a frente dela semelhante 

perspectiva, mediante entre hum, e outro edifício o espaço de vinte e oito palmos de parede a 

parede”.477 Embora o Frei Basílio Röwer cite que a ideia era “demolir” a capela, essa proposta 

não vingou; os professos decidiram manter a construção e ampliar o edifício. A vetusta capela 

virou o atual transepto, ampliada desse ponto até a entrada perpendicular ao convento.  

 

Imagem 15: Faculdade de Direito (antigo convento) e as Igrejas de São Francisco e das Chagas. Um dos 

objetivos da reforma feita no século XVIII era que a fachada da capela principal fosse alinhada ao convento. E 

assim foi feito, conforme observado nesta imagem feita pelo Barão de Tschudi, em 1860.  

 

 
476 Ibidem, p. 316. 
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Parte dos reparos dessa vultosa empreitada foi delegada a um artífice conhecido no 

burgo colonial: Joaquim Pinto de Oliveira. Será ele o responsável por aplicar as valorizadas 

pedras em partes selecionadas da igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco. Na 

época que iniciou os trabalhos, Tebas já tinha completado meio século de vida e não morava 

mais no mesmo lugar de quando havia conquistado a liberdade. Ainda residia na região 

central da cidade, mas agora no fogo 539, junto com a filha Natária de 14 anos. Quando os 

recenseadores bateram na porta da casa do pedreiro, perguntaram quem morava no lugar, as 

idades e profissões dos convivas, mas não incluíram entre os arrolados o nome de Natária de 

Souza, esposa de Tebas, a essa altura com 42 anos. Evidente que os moradores saíam de casa 

com frequência, mas é curioso que a matriarca não fosse sequer registrada como “ausente” na 

“Lista Geral da cidade, e seus suburbios, tirada em janeiro de 1783”.478 O que explicaria essa 

indefinição de um membro importante da família? Seria descuido, negligência, indiligência? 

Há determinados silêncios na documentação que precisam ser interpelados e que podem trazer 

respostas substanciosas. Por ora, guardemos as perguntas que serão retomadas adiante.  

Nesse período, o número de habitantes da cidade oscilou pouco desde o primeiro 

recenseamento, organizado pelo Morgado de Mateus em 1765: saltou de 20.873 para 21.067, 

distribuídos em 3.302 fogos.479 Buscando ampliar o espaço sagrado para atender os devotos – 

que ali congregavam para fins litúrgicos e para sepultar seus mortos –, e também preocupados 

em valorizar o complexo arquitetônico recorrendo à “materiais e técnicas construtivas que 

permitissem maior elaboração plástica”480, os franciscanos optaram pela cantaria. Seguindo o 

mesmo padrão de suas vizinhas correlatas, os frades mantiveram a estrutura de taipa de pilão 

no corpo da igreja e aplicaram pedras em algumas partes do prédio, incluindo o frontispício. 

Na antiga entrada da capela, locada onde atualmente fica o transepto com um altar dedicado a 

São Miguel, Tebas construiu um portão todo feito em cantaria. Além disso, a ele é atribuída a 

feitura de um degrau próximo a essa entrada, conservado até hoje, a construção do quintal da 

ordem que funcionava nos fundos da capela e de algumas pedras alocadas em partes esparsas 

no chão da igreja. Segundo Frei Adalberto Ottman, ainda em meados de 1776, outras 

intervenções foram feitas: 

 

Os trabalhos do arco da capela, que devem ter começado só em 1776 e que ainda se 

protraíam por muitos meses de 1777, revestiam-se de alguma importância. Estavam 

entregues, os de madeiramento ao mestre Francisco Martins Ferreira, e mais tarde ao 

mestre Manuel da Silva; os de ferragens, ao mestre Lázaro Rodrigues Piques; e os de 

 
478 Apesp – Maço de população, 1782. 
479 MARCILO, Maria Luiza. Op. cit., 2004, p. 235. 
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cantaria a Joaquim Tebas. Êste último chegou a ter fama por sua capacidade e 

inteligência em construções de obras [...] revelou-se mestre na arte da arquitetura.481 

 

Não sabemos quanto tempo duraram as obras na capela, que provavelmente incluiu a 

fatura de elementos da fachada e o “zimbório no transepto da igreja, onde se localizam 

pinturas realizadas à mesma época” pelo renomado pintor de arte sacra, José Patrício da Silva 

Manso.482 Empreitada de fôlego essa dos franciscanos, que devem ter desembolsado quantia 

nada desprezível para lograr o intento. Parte dos jornais, “que pagou o dito Rd.º Irmão síndico 

ao pedreiro Joaquim, o Tebas, à conta das pedras” foi de 9$600 réis. Meses depois, a ordem 

“deu ao mestre pedreiro Joaquim por ordem do Irmão ministro” o valor de 9$000 e, por fim, 

pagaram 5$200 “pelo que mais deu por bilhete do Irmão Ministro ao pedreiro dito”.483  

As demais informações, pelos limites de acesso à documentação decorrentes do surto 

pandêmico mundial de coronavírus, infelizmente não temos como averiguar. Restam, porém, 

algumas indagações: o prazo acordado entre as partes para finalização do templo foi 

cumprido? De onde teriam vindo as pedras utilizadas na reforma? Seriam da olaria que os 

beneditinos mantinham em São Bernardo ou de alguma outra pedreira situada nos arrabaldes 

da igreja? E a cal aplicada nas paredes, provinha da ladeira da Tabatinguera onde anos antes 

os “pretos que [...] caiaram a sacristia e varanda e parede do claustro” retiravam o material?484 

A igreja precisou ser fechada ou as liturgias prosseguiram pari passu ao aparelhamento das 

pedras em seu frontispício? Embora sem respostas, é possível destacar algo: parece que o 

trabalho do Tebas agradou os devotos de São Francisco de Assis, isso porque os frades 

mantiveram o trabalho do pedreiro nos edifícios com a mesma “configuração que até hoje 

conservam”.485  

Um feito notório não só de Tebas, é oportuno destacar, cuja documentação nos 

permite reconstruir parte da trajetória, mas sobretudo de centenas de escravizados anônimos 

que trabalhavam sob sol abrasivo e frio cortante, misturando “saibro, areia e bosta”486 para 

compor a argamassa das paredes (taipa de pilão), entoando cantos enquanto montavam os 

andaimes (feitos de madeira amarrados com cipó) que lhes permitiram aplicar o barro nas 

paredes altas da igreja. Reiteramos aqui o que já sinalizamos anteriormente: os escravizados 
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não empregaram apenas força muscular, pelo contrário, aplicaram subjetividade, expertise, 

conhecimento, cálculo e arte. Edificaram uma igreja de barro, cujas estruturas continuam 

firmes passados dois séculos da conclusão da obra. As paredes construídas por esses artífices 

permanecem expostas aos visitantes, reminiscências históricas que sobrevivem ao tempo. 

Embaixo do complexo franciscano passa uma linha de metrô, carregado de pessoas 

diariamente, mas nem esse labirinto de concreto e aço no subsolo arranhou a estrutura feita 

pelos trabalhadores de antanho. O zigue-zague dos vagões não fizeram desaparecer o 

entrelaçamento de madeiras, barro e cipó que sustentam o templo centenário.  

Na primavera do século XIX, quando foi criada a faculdade de Direito, conjugada ao 

convento franciscano, os rábulas que por ali transitavam sabiam que o artífice responsável por 

construir o frontispício do monumento vizinho foi o pedreiro chamado Joaquim Pinto de 

Oliveira? Oxalá tenham refletido que embora a Ordem Terceira de São Francisco rejeitasse 

negros em suas fileiras, não se fazia de rogada ao recorrer frequentemente às habilidades 

desses construtores na feitura de seus claustros e templos. A propósito, os atuais aspirantes à 

magistratura, professores e funcionários que caminham nas dependências das “arcadas” 

ouviram falar no Tebas? E os devotos que frequentam a Igreja nas missas dominicais rogando 

misericórdia de São Francisco? Quando prostrados perante o altar ou aguardando o início da 

liturgia, já se perguntaram quem foram os responsáveis pela edificação daquele templo? É 

provável que tenham, bem poucos talvez, até porque, como adiantaram: “hoje, Thebas o 

esquecido na metrópole de concreto”.487  

 

3.2 Misericórdia que virou Tebas 

 

Passados cinco anos da labuta de Tebas na Igreja de São Francisco, desembarcava na 

capitania um novo capitão-general que faria mudanças substantivas no aglomerado paulistano. 

Em 5 de junho de 1788 tinha início o governo de Bernardo José Maria Lorena e Silveira, cuja 

gestão durou até 17 de junho de 1797. Lorena foi o quinto governador que Tebas conheceu 

após a restauração da capitania, e as obras patrocinadas pelo administrador conferiram ainda 

mais relevo ao nosso personagem. Sobre o novo governador, escreveu Wendel: “Era fidalgo 

da mais alta estirpe, jovem, enérgico e cheio de entusiasmo, deu nova vida ao ambiente 
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estagnado de S. Paulo. Com suas utilíssimas construções e obras públicas, foi ele um dos 

precursores dos futuros urbanistas da cidade”.488  

Durante a administração de Bernardo José de Lorena houve grande impulso das 

atividades agrícolas e comerciais. Essas atividades tornaram-se um dos principais vetores da 

economia e São Paulo avultou o fornecimento de alimentos para as capitanias do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, despontando como principal fornecedor dessas regiões. A atividade 

canavieira foi potencializada, tornando o burgo paulistano um polo importante no mercado 

internacional – favorecido sobretudo pelo enriquecimento de uma parcela da população que 

galvanizou recursos com as atividades de abastecimento da colônia.489 

As obras de “engenharia” também se avolumaram na gestão do fidalgo que, “cercado 

de valiosos colaboradores, membros do Real Corpo de Engenheiros”, movimentou o canteiro 

de obras da cidade. Sob seus auspícios foi construído uma ponte sobre o Rio Anhangabaú, 

chamada de Ponte do Lorena, houve reforço do calcamento das ruas e a confecção da primeira 

planta urbana de São Paulo.490 O governador também ordenou o empedramento do Caminho 

do Mar (vide capítulo 1), “obra para aquele tempo realmente extraordinária, da qual 

decorreram consideráveis benefícios pelo aumento do trânsito dos gêneros de exportação”491, 

determinou a construção do Teatro de Ópera, “o primeiro prédio regular para 

apresentações”492 da cidade, além de dois monumentos que tiveram a participação de Tebas: 

“o quartel da força de linha da guarnição local” e o Chafariz da Misericórdia.493 

Nas palavras de Nuto Sant’Anna, “nem fardas, nem calçados, nem armas, nem 

quarteis, nem nada, possuiam as nossas fôrças, em fins do século XVIII”. Ademais, havia 

generalizada repulsa pelo serviço militar e os “homens válidos, com suas famílias, fugiam, 

continuamente para os matos. E não era sem razão. Cometiam-se todas as atrocidades. E até 

velhacarias”494 nas dependências das casernas. Conta o autor que certa vez a população foi 

convidada para uma festa no largo do Palácio, algo trivial naqueles tempos. Lá pelas tantas, 

instalou-se o sururu e os convivas deram no pé, um verdadeiro pandemônio de “gente 

escapulindo em fuga”. Foi então que o desatino foi revelado: “o capitão-general mandara 

barrar as saídas da praça, a fim de capturar os indivíduos em condição de serem 

 
488 WENDEL, G. Op. cit., p. 92. 
489 Estudos norteadores que sintetizam, em diferentes contextos, o acúmulo de riqueza dos paulistas envolvidos 

em diferentes atividades comerciais pode ser visto nos seguintes trabalhos: MONTEIRO, John Manuel. Op. cit.; 

BLAJ, Ilana. Op. cit.; BORREGO, Maria Aparecida Menezes. Op. cit. 
490 TAUNAY, Affonso de E. Op. cit., 2004, p. 194-195. 
491 Ibidem. 
492 LEITE, Aureliano. História da Civilização Paulista. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1946. p. 67. 
493 TAUNAY, Affonso. Op. cit., 2004, p. 194. 
494 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. VI, p. 50. 
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militarizados”.495 Sabujos, os comensais escapuliram para não cair nas garras do serviço 

militar.  

Para mitigar a má impressão da população, foi aventada a possibilidade da edificação 

de um “Quartel das forças do exército”. Fazia anos que a proposta circulava no boca a boca, 

porém nenhum governador concretizou o palavrório. Ciente da necessidade de um “edifício 

para nele ser instalada a tropa”, o governador Bernardo José de Lorena tratou de encampar a 

iniciativa da fatura do prédio “que ainda não existia na sede da capitania e nem em Santos”.496 

Em ofício datado em 20 de maio de 1790, endereçado ao ministro de Estado Martinho de 

Melo e Castro, o capitão-general de São Paulo assim relatou: 

 

A Legião de Voluntr.os R.es desta Cid.e e o Regim.to de Infr.a da Praça de S.tos tem 

existido sem Quarteis proprios em casas tomadas de aseus Donos sem pagarem os 

seus alugueres há m.mo annos [...] e com m.to incomodo das refer.as Tropas, não 

podendo os armamentos conservarem-se na devida Limpeza sem hum excecivo 

trabalho. Por estas justas razões, me animei a faser o Quartel da Legião por ser mais 

dificultoso [...]. Com efeito fica inteiram.e concluída esta Obra até o S. João prox.o, 

e não me rezolvi até agora a falar a V. Exa. nesta materia, por q.’ não são Projectos 

os q.’ vale, mas sim o q.’ se acaba”.497 

 

Feitas as devidas diligências, o encarregado por projetar o prédio foi o engenheiro 

João da Costa Ferreira e seu ajudante Antônio Rodrigues Montezinhos. Animado com sua 

equipe, o governador garantiu que “João da Costa Ferr.a tem sido m.to util nesta Capitania, 

não só ao Serv.o de M.e, mas ao Publico. Tem ensinado a este Povo o modo de fazerem os 

seus Edificios com bom gosto, e menos dinheiro”. Além disso, prestava serviços satisfatórios 

e orientava os moradores sobre como “calçarem as ruas [...] e já m.tas dellas estão acabadas, e 

ficarão excelentes por estas razões hé estimado até do Povo”.498  

O celebrado João da Costa Ferreira fazia parte do Corpo Real de Engenheiros, criado 

em 1787 por ato de D. Maria I, então rainha de Portugal. A política pombalina e sua base 

iluminista fizeram dos engenheiros militares a ponta de lança na defesa das terras coloniais. 

Na esteira dos tratados de Madri (1750) e Santo Ildefonso (1777), a Coroa designou vários 

desses profissionais para demarcar os limites territoriais do Brasil, instalar fortificações em 

lugares estratégicos e marcar presença no vasto interior do domínio além-mar. Mas as 

atividades dos engenheiros extrapolaram as intenções militares e tiveram características 

bastante diversificadas e extensas. Em São Paulo, por exemplo, desenharam e projetaram 

 
495 Ibidem.  
496 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 23.  
497 Apud MARTINS, Antônio Egídio. Op. Cit., p. 26. 
498 Ibidem. 
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monumentos, cidades, igrejas, estradas e obras de diferentes naturezas.499 A crer no relato de 

Bernardo de Lorena, o relacionamento dos engenheiros com os paulistas foi promissor e a 

“Obra dos Quarteis tem Sido feita concorrendo p.a ella as Principaes Peçoas desta Cid.e, 

devendo eu agora até p’.r esta razão mais dizer bem dos Paulistas a V. Exa., e pedir-lhe o 

representante assim a S. Mag.de para os conhecer”.500  

Os trabalhadores convocados para realizar a construção do Quartel, “como todas as 

obras que nos tempos Coloniais se faziam na Capitania de São Paulo”501, foram selecionados 

entre os condenados a trabalhos públicos. O rol incluía taipeiros, carpinteiros, ferreiros, 

pedreiros e pintores que se revezavam na labuta diariamente. Na missiva ao Ministro 

Martinho de Mello e Castro, o governador prometeu que a obra ficaria “inteiram.e concluída 

[...] até o S. João prox.o”, ou seja, no prazo de um ano a contar do envio do ofício. Fez os 

cálculos e alertou que não poderia asseverar “a porção de Dinr.o” que gastaria “emq.to não se 

acabar totalmente a Obra”, mas estimou um mirrado dispêndio da Coroa que chegaria a 

“pouco mais ou menos de hum Conto de reis”, enquanto o restante ficaria às expensas dos 

paulistas. Como forma de prestar contas do serviço, assegurou que “poderá V.Exa mandar 

avaliar a obra p.los Profeçores dessa Cid.e, e conhecer o q.’ S. Mag.de dispendeu”.502 

O empenho dos trabalhadores possibilitou a finalização da obra antes do prazo 

estimado e a inauguração do quartel ocorreu em 15 de abril de 1791, portanto, antes do “S. 

João”. A sugestão de Bernardo de Lorena foi aceita e, antes da inauguração do prédio, a 

Coroa nomeou um grupo de peritos responsáveis pela “avaliasão donovo quartelamento 

dalegião de Voluntarios Reais”. A ordem de inspeção partiu do juiz ordinário da cidade, o 

capitão José Mendes da Costa, atendendo determinação da “Ordem da Junta da Real Fazenda 

desta Capitania”.503 No despacho ao Juiz Ordinário, consta que ele deveria convocar “todos os 

mestres de Oficios emais pessoas inteligentes que julgar precisas”, devendo selecionar dois 

especialistas “deCada profição”. E o funcionário assim procedeu, pois em 4 de abril de 1791 

os mestres de ofícios ratificaram um acordo com suas mãos nos “Santos Evangelhos naforma 

da ley” e juraram agir “sem dolo e malícia”. Os profissionais convocados para peritagem 

foram incumbidos das seguintes tarefas: 

 

 
499 Para um estudo detalhado da presença desses militares em São Paulo, cf.: TOLEDO, Benedito Lima de. O 

Real Corpo de Engenheiros na Capitania de São Paulo. Rio de Janeiro: Editora João Fortes Engenharia, 1981b.  
500 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 26. 
501 Idem, p. 24. 
502 Idem, p. 26-27. 
503 Juizo Ordinrº da Cid.e de S-m.. Autos de avaliasao donovo quartelamento dalegião de Voluntários Reais. 

Ordem 3308, caixa 40. Arquivo Ultramarino de Lisboa, 1791. apud LEMOS, Carlos. Op. cit., 1990, p. 87. 
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aos Mestres Taipeiros Angelo Furquim de Almeuyda e Salvador da Costa Homem e 

lhes encarregou avaliasem toda aobra de taipa de que contava onovo 

aquartelamento, Com atensão aterra que veyo de fora e aos adobes que namesma 

obra Seconsumirão [...] aos Mestres Carpinteyros Manuel da Sylva Rocha e José da 

Sylva, lhes encarregou aValiassão toda amadeira que se consumio [...], os pregos e 

os jornais dos mestres e serventes [...] aos Mestres Ferreiros José da Sylva ea Jacinto 

Correya dos Santos e lhes encarregou avaliasem toda a ferragem [...] aos Mestres 

pedreiros Manuel Rodrigues e Joaquim Pinto de Oliveyra Thebas e lhes 

encarregou Avaliasem toda a obra de Pedreiro [...], jornais, Matherias, Pedras, 

Canos, Factura do Telhado, telhas, Cayaduras, o mais que pertensa a Seo officio.504 

 

O seleto grupo de “pessoas inteligentes”, constante na documentação, incluía nosso 

personagem agora responsável por avaliar o trabalho de seus correlatos. Não é pouca coisa, 

sobretudo porque estava julgando e avaliando uma construção portentosa da cidade, 

encabeçada com entusiasmo pelo próprio governador, e que tinha sido projetada e comandada 

por gente de grossa ventura proveniente do reino, ou seja, o engenheiro João da Costa 

Ferreira. Ter sido selecionado como perito evidencia a qualidade do trabalho de Tebas, 

escalona o mestre-pedreiro entre os profissionais mais qualificados e demonstra o grau de 

importância que seu serviço adquiriu na cidade colonial.  

O terreno onde o quartel foi construído, que pelos cálculos de Carlos Lemos “tinha 

aproximadamente 3 mil m2 se imaginarmos 25 telhas por metro quadrado de cobertura”505, foi 

avaliado em 600$00 réis. Cada dupla pericial emitiu seu parecer sobre o trabalho e a 

estimativa do valor que consideraram ter sido aplicado na obra. Nas considerações de Tebas e 

Manuel Rodrigues, que também aparece como Manoel Roiz (que é abreviatura de Rodrigues), 

os gastos com “jornais das M.es edos Cerventes, despesas dos materiais, Cal, Saibro aReya, 

pedras para as calsadas aRoda dos quarteis, por dentro e fora, Cunhais, tintas, Cayaduras, 

encascam.to deparedes, embocadura do telhado, Canos pasahirem asAgoas, tudo pelos mais 

Racionavel, na quantia de 1:353$530”. Além desse valor, “AValirão Osmesmos pelo 

Orsamento e Calcolo que fizerão aver Levado od.º aquartelamento 85$ telhas, que a seis mil 

quatrocentos por milheiro defeitio e carreto O mais Rasionavel emporta aq.ta de 544$000”. O 

total estimado pela comissão de pedreiros, portanto, foi de 1:897$530 [um conto, oitocentos e 

noventa e sete mil, quinhentos e trinta reis].506  

A obra pode até ter deixado o governador orgulhoso, mas provavelmente aborreceu a 

população. Isso porque os súditos tiveram de arcar com somas volumosas, muito além dos 

“pouco mais ou menos de hum Conto de reis” que o alcaide havia prospectado como 

 
504 Idem, p. 88. (grifo nosso) 
505 Idem, p. 86. 
506 Idem, p. 90. 
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dispêndio da Coroa. Considerando o parecer de todas as comissões de avaliação, a obra 

“Soma aotodo 9:961$190”, portanto, a população pagou oito vezes mais que os maganos 

metropolitanos.  

O Quartel compunha um conjunto arquitetônico onipotente, junto com o Hospital 

Militar e a Casa de Câmara e Cadeia, todos “concebidos no século XVIII para marcar a 

presença da metrópole nas terras de serra acima”. No entender de Benedito Lima Toledo a 

construção do prédio em “taipa de pilão, todavia, não permitia rigores na perfilatura e o 

resultado foi um edifício que, em linguagem arquitetônica, pouco se destacava das demais 

construções da cidade”.507 Já Nuto Sant’Anna comentou que o “sobradão [...] foi o mais 

importante do seu tempo”.508 Malgrado as idiossincrasias, o edifício virou a sede da Legião de 

Voluntários Reais e abrigou tanto o arsenal bélico como os soldados que compunham a 

infantaria e a cavalaria. Sobre essa última, inclusive, a explicação pormenorizada: “as 

Cavallarisses cabem emcada huma som.e vinte cavalos, p.r q.’ não podem nem devem 

conservar-se todos na Cida.e”.509 Situado entre as “ruas do Quartel, a que deu nome; 

Tabatinguera, do Trem, Travessa do Quartel e Rua do Teatro”, o Quartel representou um 

elemento novo na cidade, mas não impactou a condição econômica da soldadesca, que 

embora dispusesse de lugar de aquartelamento, “continuou a viver, ou antes, a morrer, pelos 

tempos fora, seminu, com soldos em atrazo, a família andrajosa, a barriga vazia...”.510 

Em 1909, os contemporâneos já reclamavam do estado precário de conservações da 

caserna: “este vetusto casarão, de feição antiquada e colonial, reclama urgentemente a ação da 

picareta demolidora das obras públicas, para dar logar a um elegante palácio que faça honra 

ao adiantamento e ao progresso assombroso da capital paulista”.511 Atendendo à 

recomendação, foi demolido em 1914 e, em seu lugar, foi edificado o Palácio da Justiça que 

permanece no mesmo lugar até hoje.  

 

 
507 TOLEDO. Op. cit., 1981b, p. 50. 
508 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. VI, p. 51. 
509 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 27 
510 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. VI, p. 52. Do lado direito do Palácio da Justiça existe uma pequena 

rua chamada Onze de Agosto que une a Praça da Sé à Praça João Mendes. É a antiga Rua do Quartel. 
511 TOLEDO, Benedito Lima de. Op. cit., 1981b, p. 141. 
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Imagem 16: Fachada do Quartel dos Voluntários Reais de São Paulo em 1913. (Foto de Aurélio Becherini) 

 

Pelo visto a Coroa aprovou os trabalhos de Bernardo de Lorena, tanto que o 

governador continuou movimentando o canteiro de obras do aglomerado paulista, inclusive 

utilizando as habilidades de Joaquim Pinto de Oliveira, o vulgo Tebas. Dessa vez, o mestre-

pedreiro será o responsável por construir a “primeira grande fonte pública”512 da cidade, ou 

seja, o Chafariz da Misericórdia.  

O abastecimento de água sempre foi um problema em São Paulo desde o período 

colonial e permanece como um grande transtorno para milhares de pessoas até hoje, sobretudo 

para aquelas que vivem nas zonas de exclusão e sofrem com o descaso do poder público. No 

século XVIII, as condições também não eram nada alvissareiras. O crescimento populacional, 

impulsionado após a restauração da capitania, trouxe implicações logísticas que tiravam o 

sono dos administradores locais, e o abastecimento de água era um deles. A cidade continuava 

a ser abastecida pelas águas dos córregos e rios próximos, além de fontes localizadas em 

pontos esparsos. As doenças abundavam e causavam transtornos razoáveis aos cidadãos que 

temiam contrair lepra, icterícia, bexiga, sarampo e varíola. Esta última alcançava índices de 

letalidade alarmantes e dizimou um décimo da população durante o governo de Lorena.513 Um 

dos vetores responsáveis pelo espalhamento das doenças era a contaminação das águas: “não 

 
512 TAUNAY, Affonso de E. Op. cit., 2004, p. 184. 
513 SILVA, Fernando Santos da; PIQUEIRA, Mauricio Tintori. Governantes Paulistas. In: ODALIA, Nilo (org.). 

Op. cit., v. III, p. 22. 
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há rua nem praça onde se não encontrem leprosos miseráveis, nem também ribeiro ou fonte 

em que êles se não banhem”, reclamava o Morgado de Mateus.514  

O sistema de distribuição do líquido era mambembe, articulado numa rede de valas 

correndo a céu aberto passível de todo tipo de contaminação, desvio e surrupio de gente 

afortunada: 

 

para que a água chegasse aos chafarizes, era preciso percorrer um trajeto 

diversificado a céu aberto: em geral, a água corria por meio de regos; esses, por sua 

vez, atravessavam becos, ruas e, às vezes, quintais de alguns moradores. Nada 

garantia, portanto, que a água chegasse aos chafarizes sem ter sido, pelo caminho, 

utilizada por várias pessoas e desviada por famílias poderosas.515 

 

As situações das bicas e chafarizes, onde também se consumia e coletava água, 

apresentavam a mesma condição depauperada. Em 1773, oficiais da Câmara organizaram uma 

diligência para vistoriar a bica do Acu e “achando-a damnificada ordenaram ao procurador 

deste Senado a mandasse concertar”. A fim de “alimpar o rego para despedir aquellas aguas e 

tijucos”, os delegados foram surpreendidos com a notícia “que por detraz da mesma fonte 

tinha morrido um cavalo”.516 Dez anos depois, a bica foi reedificada e os camaristas 

mandaram “passar um edital pra que pessoa alguma de qualquer qualidade que seja não possa 

desmanchar nem sujar a bica de água que de novo mandou fazer este Senado na rua do Acú”, 

isso porque chegou aos ouvidos da edilidade “que muitas pessoas perversas têm damnificado 

a dita fonte e entupido um rego que se fez para expedição das aguas”.517 Os apelos da 

vereança não surtiram muito efeito e o descuido da fonte, sempre atribuído a população, 

ditava a tônica no registro das atas. A bica continuava, reclamava os edis, recebendo “os 

ciscos, e mais estercos imundos” dos moradores de algumas casas, que em vez de “mandar 

botar aos monturos, os deitam nos seus quintaes, cuja humidade [...], pelos poros da terra”, 

acabava por contaminar a água. Por consequência, a água da bica era “abominavel pelo 

horrendo sabor” e tinha um cheiro “fetido”.518 

Em 24 de janeiro de 1787, a Câmara fazia menção às águas do “rio Tamandatiliy, e 

corrego de Anhangabahú”, que abasteciam a maior parte da população, e relatava as 

“immundicies" provenientes das “lavagens das roupas sujas” e os detritos que os rios 

 
514 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., 1984, p. 341. 
515 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. Cidade das águas: usos de rios, córregos, bicas e chafarizes em São Paulo 

(1822-1901). São Paulo: Editora Senac, 2007. p. 91. 
516 ACSP, 1920, v. XVI, p. 207. 
517ACSP, 1920, v. XVIII, p. 14. 
518 Idem, p. 380-381. 



186 

 

“concluezem em suas sordidas, innundações". Esses detritos “podiam fazer pestiferas, em 

prejuizo da saude dos mesmos Povos”, alertava a vereança.519  

Preocupado em abastecer os 24.019 habitantes, domiciliados em 3.295 fogos,520 

Bernardo de Lorena enviou notícia à Câmara sobre a construção de um chafariz: “Vendo a 

grande necessidade que há nesta cidade de um chafariz tanto para comodidade como para o 

bem da saúde de seus habitantes tenho determinado fazer tôda a diligência para concluir esta 

importante obra no próximo tempo sêco”. O governador cogita utilizar a água proveniente da 

nascente “dos padres de São Francisco”, mas como não tinha certeza se a nascente “será 

bastante para haver de correr o chafariz nos meses de julho e agosto”, ou seja, durante o 

inverno, preferiu consultar a opinião dos camaristas.521  

Pelo visto, a proposta da nascente franciscana foi rejeitada e o governador recorreu a 

uma alternativa: o rio Anhangabaú. Mas havia uma questão: era preciso aferir a qualidade da 

água para ter certeza “que não pode cauzar damno aos moradores desta cidade”. Para isso, 

Bernardo de Lorena solicitou os préstimos do “Astronomo de Sua Magestade Bento Sanches 

Dorta, que se tem aplicado muito á estudos desta natureza”. Proveniente do Rio de Janeiro, o 

astrônomo seria o responsável pelo veredito que atestaria a qualidade da água a ser usada no 

novo aparelho público: o Chafariz da Misericórdia. De acordo com Lorena, “o Xafariz que 

está principiado a construir-se nesta cidade seria prejudicial se a agoa, que se intenta vir a elle, 

não fosse isenta das péssimas qualidades de que muitas se achão impregnadas”.522 Daí a 

importância do estudo que identificaria as características do precioso líquido e o parecer de 

especialista versado no assunto.  

Pois bem, a investigação foi levada à cabo rigorosamente por Sanches Dorta. Em 20 

de dezembro de 1791, com a intenção de comunicar a edilidade sobre o resultado da análise, o 

astrônomo encaminhou uma missiva à Câmara Municipal em tom bastante afetuoso: “o 

testemunho publico que hoje posso dar da sensibilidade da minha alma; e do desejo que tenho 

de ser util a todos os habitantes desta Cidade pelo muito affecto, e amizade com que me tem 

tratado, depois que gozo a distintíssima felicidade de viver entre eles”, iniciou o cientista, “he 

pôr na presença deste Illmo [Ilustríssimo]. Senado, a Analyse das aguas das fontes desta 

cidade”. Segundo Dorta, era imprescindível os moradores “poderem saber com certeza, qual 

he a agua de que podem fazer uso para a melhor conservação da sua saúde, e a que lhe he 

nociva”. Talvez para aplacar a desconfiança dos vereadores e não comprometer o resultado da 

 
519 Idem, p. 379-380. 
520 MARCÍLIO, Maria L. Op. cit., 2004, p. 235. 
521 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., 1984, p. 285-286. 
522 SANT’ANNA, Nuto. Fontes e chafarizes de São Paulo. Revista DAE, n. 61, jun., p. 19, 1966. 
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análise, o escriba prossegue com frugalidade e diz que sua análise estava “acompanhada da 

candidez do meu coração, e dos impulsos da minha extremosa e divina gratidão; estou 

persuadido que a benignidade deste Illmo. Senado, há de aceitar não pelo seu tenue valor, mas 

sim pela sua nua sinceridade”.523 Astuto, o astrônomo estava habituado nas tratativas com 

gente graúda e dominava as técnicas de persuasão que valorizariam ainda mais seu relatório. 

E não foi qualquer relatório, diga-se de passagem, mas talvez um dos primeiros e mais 

completos estudos meteorológicos de larga escala que se tem notícia na América 

meridional.524  

Ao longo da explanação, Dorta diz que “Analysar huma agua nada tem de fácil”, 

sobretudo porque “A Natureza tem confundido de tal modo as differentes substancias, 

espalhadas no interior da terra, por onde as águas passão; que, he difficultozissimo separar 

humas das outras, com toda a exactidão, que pode desejar-se”. Devido a essas dificuldades, 

ele alerta ser imprescindível “valer-nos de todos os auxilios, que a Quimica nos póde dar” e 

que em “nenhuma averiguação descrepam tanto os Fysicos e Quimicos, como nesta de 

conhecer a qualidade d’água de qualquer fonte”. Explicou também que seu relatório poderia 

passar pelo crivo da contestação, que análises antigas poderiam ser contraditas por outras 

novas: “não he, porque estas analysis sejam mal feitas; mas sim porque as diversas 

substancias de que a agua está impregnada variam em differentes tempos”.525  

A correspondência de Dorta é um documento precioso para os estudiosos das ciências 

meteorológicas do período colonial. No avançar da missiva, o letrado discorre sobre as 

dificuldades de encontrar “algumas drogas de summa necessidade”, que auxiliariam sua 

análise. Essa ausência de fórmulas e químicos podem ter comprometido o estudo, que o autor 

alega ter feito “o quanto me foi possível” na sua incumbência. A partir daí, foi narrando os 

expedientes utilizados na medição:  

 

No dia 1 de Julho de 1791 as 4 horas e ½ da tarde, achou-se a agua desta fonte com 

igual calor de ar ambiente, de 68 gráos no Termometro de Fahrenhat. Esta 

observação he necessario repetilla em diferentes horas do dia. O sabor desta agua 

bebida na mesma fonte, he muito pouco amargo e ferreo. A primeira experiencia 

feita nesta agua, com o “pó das galhas” mostrou em poucos minutos huma côr roxa 

quase negra; o que dá a conhecer estar summamente saturada de ferro.526 

 

 
523 Ibidem. 
524 FARRONA, A. M. M., TRIGO, R. M., GALLEGO, M. C. et al. The meteorological observations of Bento 

Sanches Dorta, Rio de Janeiro, Brazil: 1781-1788. Climatic Change, n. 115, p. 579-595, 2012. 
525 Ibidem.  
526 Idem, p. 20. 
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Cada detalhe dos procedimentos e os componentes químicos e físicos usados são 

esmiuçados por Dorta, que dividiu a análise em dez etapas que chamou de “experiencia”. Por 

fim, afirma que a “Agua analysada he Ferrea Fria, com Sal neutro a basse terrea argilosa” 

mas que “não póde obstruir o corpo humano”. Por esta razão, pode-se fazer uso dela “sem 

receio de molestia alguma: a (sic) ainda que ella não seja dotada das três qualidades 

requeridas para a constituição da mais perfeita agua: as quaes são, sem côr, sem gosto, nem 

cheiro etc.”. Com modéstia peculiar, finaliza a carta reiterando que “este he o meu 

sentimento” e que o relatório poderia ser submetido ao escrutínio de “pessoas intelligentes 

nesta materia”. Mas que antes de “fuminarem contra este trabalho e suas sentenças”, que 

fossem compreensivos diante das limitações listadas. Por fim, brinda a vereança com uma 

frase do dramaturgo iluminista Philippe Destouches: “a critica he facil, a arte he dificil”.527  

Com o deferimento do relatório e o aval dos camaristas, restava prosseguir com as 

obras daquele que foi o chafariz mais importante da cidade durante décadas. Sob o comando 

do “operoso engenheiro militar, sargento-mor João da Costa Ferreira”, as obras vigoraram 

durante dois anos: entre fevereiro de 1791 e fevereiro de 1793. A supervisão da empreitada 

foi delegada ao cabo Francisco José Borges, responsável por organizar, registrar e comunicar 

o andamento dos trabalhos à Câmara. A construção propriamente dita foi confiada a um 

conhecido perito dos tempos de Quartel dos Voluntários Reais, o mestre-pedreiro “Joaquim 

Pinto de Oliveira Thebas”.528 Assim como a caserna, o chafariz também foi feito às expensas 

da população “tendo, também, concorrido com um donativo para sua fatura, o mesmo general 

Lorena”.529 Construído “com pedras da região de Santo Amaro, trazidas de canoa até ao porto 

de Tabatingüera”,530 tinha 4 torneiras de bronze por onde dispensava as águas captadas das 

cabeceiras do Anhangabaú, nas proximidades do antigo Tanque Municipal. Composto por um 

“centro alto e retangular dentro de uma pia quadrada com uma torneira em cada um dos 

quatro lados”, bem como por um centro afunilado, o chafariz “foi encimado por uma 

plataforma quadrada que suportava uma esfera armilar, uma importante ferramenta de 

navegação e ícone da história marítima portuguesa, ainda hoje presente na bandeira 

portuguesa.”531 

 
527 Ibidem. 
528 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. I, p. 54. 
529 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 21. 
530 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., 1984, p. 285.  
531 YOUNG, Emma. Tebas e o chafariz da Misericórdia: água e vida urbana na São Paulo do século XIX. In: 

FERREIRA, Abilio (org.). Op. cit., p. 84. 



189 

 

 
Imagem 17: Chafariz da Misericórdia, de Miguelzinho Dutra. Aquarela, 1847. 

 

Mas Tebas não tocou a obra sozinho, pelo contrário, a empreitada envolveu mais de 

vinte trabalhadores – livres e libertos –, tais como pedreiros, serventes, carpinteiros e 

carreiros. Esses últimos tinham a incumbência de conduzir o material utilizado na construção 

do chafariz, basicamente pedra e cal.532 Conforme ponderou Amália Santos, que analisou os 

documentos do Arquivo Público Municipal referente à construção do chafariz, a obra foi 

dividida em duas etapas. Na primeira, “os trabalhadores concentraram-se na extração de 

material da pedreira de São Caetano”,533 portanto, distinto da região de São Amaro apontada 

por Ernani Silva Bruno. A extração e o transporte das pedras, bem como o fornecimento de 

alimentos aos trabalhadores, eram feitos por muitas pessoas que percorriam caminhos 

terrestres e fluviais: “a retirada de pedras e o deslocamento dessas até o Chafariz 

configuravam trajetos que percorriam desde o Caminho de Santos – onde se localizava a 

pedreira – até o Largo da Misericórdia”.534 Os trabalhadores recebiam pagamentos 

semanalmente, incluindo os valores devidos ao próprio Tebas que, ao longo da empreitada, 

“ganhou a importância de 640 réis por dia”.535 Mas a obra também recrutou prisioneiros, 

cujos serviços eram pagos em mantimentos.  

 
532 TOLEDO, Benedito Lima de. Op. cit., 1981b, p. 146.  
533 SANTOS, Amália Cristovão dos. Op. cit., p. 105. 
534 Idem, p. 106. 
535 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. I, p. 54. 
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A conclusão do Chafariz “provavelmente ficou a cargo do mestre Thebas, que recebeu 

em 20 de fevereiro de 1793, jornais dos trabalhos” realizados. Depois dessa data, Bernardo 

José de Lorena anunciaria a inauguração do abastecedouro. De acordo com Amália, Tebas 

participou da obra de “forma frequente, porém esporádica, o que indica que seus serviços 

tinham um caráter mais sofisticado [...]. Era preciso que carreiros e pedreiros trabalhassem 

por semanas, até que chegava o momento em que o mestre executava sua parte”.536 Aquele 

belo chafariz, localizado no Largo da Misericórdia, recebeu o nome do seu principal 

construtor, e ficou conhecido pelos moradores da cidade como o “Chafariz do Tebas”. Apesar 

de reparos feitos posteriormente, “o chafariz do Tebas honrou o lugar em que foi levantado, 

sendo olhado mais tarde como uma espécie de monumento da cidade”.537 

Nas palavras de Affonso A. de Freitas, Tebas fez-se “engenheiro hydraulico [...] 

dispunha de inteligencia e de invejaveis aptidões de privilegiado engenho” por ter canalizado 

as águas do Anhangabaú até o Largo da Misericórdia. Isso porque, reforça Affonso, “basta 

mencionar a penuria de recursos technicos e de materiaes apropriados em que ainda se 

encontrava S. Paulo em 1866 [...] para adduzir, por gravidade, uma derivação de agua pouco 

mais de dois quilômetros”. Nesse período, continua o historiador, “os tubos adductores mais 

aperfeiçoados de que dispunhamos eram manufacturados de papelão betumado e guarnecidos 

de cabeços metalicos de encaixe os quaes, com a humidade, acabavam por se desprenderem 

permitindo a fuga do liquido”.538 Mas nem todos moradores apreciaram o chafariz. Um ano 

após sua inauguração, uma família que residia no Largo da Misericórdia ficou bastante 

contrariada com a construção do equipamento e decidiu mudar para Rua da Tabatinguera “por 

não poder suportar as cenas desagradáveis que era costume darem-se no lugar do aludido 

chafariz entre os carregadores de água, os quais, na sua maioria, eram escravos”.539  

 
536 SANTOS, Amália Cristovão dos. Op. cit., p. 107.  
537 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., 1984, p. 286. 
538 FREITAS, Affonso A. de. Op. cit., p. 81-82. 
539 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 21. 
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Imagem 18: O pintor José Whasth Rodrigues (1871-1957) retratou o Chafariz da Misericórdia e o movimento no 

entorno do equipamento público. 

 

Instalado defronte à igreja de mesmo nome, o chafariz estava localizado num espaço 

valorizado por quituteiras acostumadas a montar seus tabuleiros nas escadas de pedras de 

cantaria do templo religioso: 

 

Vendiam cuscuz de bagre e de camarão de água doce, biscoitos de polvilho, bolos de 

milho socado ou de mandioca puva, pinhão quente, amendoim torrado, empadas de 

piquira ou lambari, pé-de-moleque, entre outros doces. O local do chafariz era 

procurado por vendedores de todo tipo, além de pedintes e diversos curiosos.540 

 

O chafariz permaneceu no mesmo lugar até 1886, quando foi transferido para o Largo 

da Santa Cecília por deliberação da Câmara. Teve sobrevida de dezessete anos na nova 

estalagem, quando o então prefeito de São Paulo, Antônio da Silva Prado, determinou que 

“fosse desmanchado, sendo as suas peças removidas para o Almoxarifado Municipal”.541 

Procuramos vestígios do monumento nas repartições competentes da prefeitura, mas nada 

encontramos.  

As intervenções arquitetônicas de Tebas não se restringiram à capital paulista. Em 

janeiro de 1795 ele foi novamente contratado pelos franciscanos, mas dessa vez os lotados em 

Itu. O trato previa a feitura de um Cruzeiro defronte às igrejas da Ordem Primeira e Terceira 

 
540 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Op. cit., p. 97. 
541 MARTINS, Antônio Egídio. Op. cit., p. 23. 
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de São Francisco. As obras se arrastaram durante semanas e o monumento de cerca de 9 

metros de altura ostentava duas grandes peças lapidadas em pedra: a base e a cruz. No acordo 

firmado entre os frades e o pedreiro, o pagamento seria realizado por jornada. Na primeira 

etapa da construção, os “jornais q. venceu o M.e Pedreiro Thebas”, foram no valor de 20$160 

réis.542 Os professos não gastaram apenas com mão de obra, evidentemente, mas também com 

materiais cujos valores ultrapassaram 26$500 réis. Os 20 alqueires de cal, comprados na 

distante cidade de Santos, custou 3$200; as 8 arrobas e 17 libras de ferro, matéria-prima mais 

cara, valeram 14$097; o chumbo em pasta, que usaram 1 arroba e 1 libra, consumiu 2$475; 

por fim, aos carreiros que transportaram todo esse material, repassaram 6$800.  

As obras avançaram e o monumento certamente agradou aos religiosos, que passaram 

a ostentar um raro Cruzeiro de pedra de cantaria como parte do patrimônio da Ordem. 

Custeado pelos professos e devotos, ganhou até uma aquarela pintada por Miguelzinho Dutra 

que nos legou o privilégio de contemplar, ainda que filtrado, mais um pedaço da história do 

Brasil colonial.  

 

 

Imagem 19: Pintura de Miguelzinho Dutra, em Itu, representa o conjunto arquitetônico franciscano, entre eles o 

Cruzeiro feito por Tebas. 

 

 
542 Livro de Receita e Despesa do convento franciscano de São Luiz, da Vila de Nossa Senhora da Candelária de 

Itu, “Do Mez de Janrº de 1795”, folha 13. Arquivo da Província apud CERQUEIRA, Carlos G. Thebas em Itu. 

São Paulo: Resgate: História e Arte II, s/d, p. 101. 
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A fatura do Cruzeiro contabilizou os trabalhos de Tebas e de outro pedreiro chamado 

João, que era ninguém menos que um escravo do nosso personagem. A presença desse 

escravizado não é apenas registrada na documentação como também consta os valores de “27 

½ dias de jornais” que ele empenhou na feitura do monumento. Por cada dia, João recebeu 

320 réis, totalizando 8$800 que os franciscanos “pagarão ao M.e Thebas”. Mas os 

rendimentos obtidos foram ainda maiores, isso porque no final do recibo consta que o 

dinheiro “q.’ sepagou ao M.e pedreiro, q’ fez o Cruzeiro” somaram portentosos “38$400” 

réis.543 

O resultado da empreitada certamente inebriou Tebas e João. Feito os reparos finais, 

os dois pedreiros retornaram para São Paulo pelo mesmo caminho que foram, ou seja, pelo 

“pequeno Ribeiro diminuto de aguas” que “entrão a pouco espaço no Tieté, ou Niemby, Rio 

Grande”, e que vão “discorrendo the a Villa de Ytú”.544 Na viagem de regresso, 

provavelmente conversaram sobre os detalhes da obra, os desafios em realizá-la, as 

desventuras e os eventuais desacertos que precisaram superar para concretizar o equipamento. 

Afinal, não era todo dia que se construía um Cruzeiro. Transmutar matéria bruta em escultura, 

transpor para a realidade concreta algo que estava apenas no plano da idealização era obra 

artística considerável, passível de admiração até mesmo de pintores destacados do mesmo 

período, como foi o caso de Miguelzinho Dutra que não deixou de representar a construção.  

Aos dois trabalhadores, Tebas e João, não coube apenas os proventos pelo fim da 

empreitada, mas também os cumprimentos dos franciscanos e uma marca geográfica na 

cidade de Itu que atravessa o tempo: dois séculos depois, o Cruzeiro permanece em riste a 

lembrar os turistas e munícipes que ali estão registradas as impressões digitais de dois 

artífices do período colonial.   

 

3.3 De cativo a senhor de escravos 

 

Quando Tebas concluiu o Cruzeiro em Itu, computava maduros 60 anos de idade e 

morava na Rua do Cemitério, próximo ao Largo de São Gonçalo, com as filhas Natária (24), 

Escolástica (19), Gertrudes (19), Joaquina (15) e com dois escravos.545 Mais uma vez Natária 

de Souza, sua esposa, não aparece arrolada no recenseamento e não há muita margem para 

inferências: é provável que tenha falecido, isso porque não aparece na documentação desde 

 
543 Idem, p. 103.  
544 DI, 1962, v. LXXII, p. 58. 
545 Apesp – Maços de População, 1796. 
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meados de 1780. No “Ról dos Confessados da Parochia da Sé”546, um tipo de recenseamento 

sem periodicidade determinada, em que os vigários de cada sacristia iam de porta em porta 

inquirindo se os devotos da família, incluindo agregados e escravizados, estavam quites com 

as obrigações religiosas, o nome de Natária não foi listado. Esta ausência reforça a tese de 

falecimento, sobretudo porque a matriarca “vive Catholicamente frequente nos Sacramentos, 

e mais exercissios Spirictuaes”,547 conforme nos revelou sua Dispensa Matrimonial. Devota 

fervorosa, a confissão era um sacramento que certamente cumpriria à risca. Seu atestado de 

óbito, por ora, ainda não foi encontrado.  

Tebas continuou ativo no canteiro de obras da cidade, agora auxiliado por dois 

escravizados. Esses cativos já figuram em dois recibos emitidos durante as obras no Largo da 

Misericórdia, o que leva a crer que tenham sido comprados na década de 1790. Na primeira 

parte do recibo, escrita pelo capitão João da Costa Ferreira, consta o seguinte: 

 

O Senhor Cappitaõ Thezoureiro da obra do Xafariz da 

rá o Joaquim Pinto de Oliveira Tebas vinte mil reis 

por conta dos seus jornais, e dos seus escravos 

que ha de vençer no aRanco das pedras para o dito Xafa 

riz Sam Paulo 15 de Fevereiro de 1791 

Joaõ da Costa Ferreira548 

 

No mesmo recibo, logo abaixo do registro feito pelo capitão, Tebas certifica que: 

 

Recebi do Senhor Cappitam Antonio Joze Vasconceloz a coantia de 

vinte mil Reis a comta dos meus jornais e dos meus escravos 

e para [ilegível] pasei este de minha letar e sinal Sam 

Paulo 15 de fevereiro de 1791 

Joaquim Pinto de oliveira Thebaz 

Saõ 20$000 reis549 

 

Pelo documento é possível constatar que os escravos de Tebas labutaram na penosa 

tarefa de “aRanco das pedras para o dito Xafariz” enquanto o mestre pedreiro se ocupou da 

construção e lapidação propriamente dita. Quase dois anos depois, em 20 de fevereiro de 

1793, Tebas emite outro recibo também elucidativo: 

 

Recebi do Senhor Capitam Antonio Joze Vasconceloz Thezoreiro 

da obar do Xafariz sinco mil çeis çetos e vinte rreis 

 
546 Esta documentação será abordada mais adiante. 
547 ACMSP. Dispensas Matrimoniais..., p. 43. 
548 SANTOS, Amália Cristovão dos. Op. cit., p. 129. 
549 Ibidem. 
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de 8 dias de iornais meus e asim mais de dois e 

meio de iornais de meu escravo Joaõ. os deste a 200  

Reis por dia e os meus a 640 Reis na forma decal 

rada na rrelasaõ de 30 de Janeiro do prezente  

anno Saõ Paulo e aos 20 de Fevereiro de 1793 

Saõ 5620 [?]      Joaquim Pinto de oliveira Thebaz550 

 

De acordo com Amália dos Santos, o valor pago pelo serviço prestado por esse 

escravo João superava a remuneração de outros trabalhadores, tais como carregadores e 

serventes cujos proventos variavam entre $75 e $100 réis. Nesse sentido, completa a 

pesquisadora, João era “um escravo que possuía algum tipo de treinamento, de modo que seu 

jornal pode ser comparado ao de um oficial, ainda que ele não seja assim identificado nos 

registros camarários”.551 Tebas teria treinado João ou, quando comprou o cativo, ele já 

dominava as habilidades que o tornaria um escravo de ganho? É provável que as duas 

perguntas se complementem, sobretudo porque Tebas poderia ter reproduzido com seus 

cativos, grosso modo, a mesma relação que mantinha com seu primeiro senhor, Bento de 

Oliveira Lima, ou seja, trabalhavam ombro a ombro nas obras arrematadas e dividiam o 

mesmo espaço doméstico. Essa forma de relacionamento possibilitava a transmissão de 

conhecimento em via de mão dupla, pois tanto os senhores se beneficiavam dos 

conhecimentos e trabalhos de seus escravos, como os próprios cativos aprendiam e se 

favoreciam das habilidades de seus senhores.  

 
Imagem 20: Recibo escrito por Tebas referente aos serviços prestados por ele e por seu escravo João.  

 
550 Ibidem. 
551 Idem, p. 130. 
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(Foto de Amália C. dos Santos) 

 

No terceiro quartel do século XVIII, os custos para manutenção de um escravizado em 

São Paulo eram demasiado onerosos: “os escravos negros representavam uma imobilização de 

capital [...], e davam origem a despesas, consideráveis para as circunstâncias, invertidas em 

sua alimentação e conservação”. Apenas com vestimenta dos escravizados, por exemplo, o 

senhor “devia gastar 3$480 por ano”.552 Daí a necessidade de Bento de Oliveira Lima e 

posteriormente Tebas empregarem seus respectivos cativos nas obras que agenciavam para 

amenizar os gastos e catalisar um “fluxo de renda monetária”. Nos valemos aqui de uma 

análise marxista para compreender essa relação de trabalho: embora o preço dispendido por 

Tebas na aquisição dos escravos fosse “definido pelo retorno futuro de investimento de capital 

realizado na sua compra [...] os rendimentos obtidos na realização das empreitadas, 

agenciadas pelo proprietário, já se configuravam como um fluxo de renda monetária”. Isso 

porque, vale destacar, o proprietário “aparece como a pessoa que se apropria em primeira mão 

do trabalho excedente dos produtos diretos”.553 Por isso, parte do valor investido por Tebas 

retornava para ele na medida em que conseguia arrematar obras pela cidade.  

Os escravos de Tebas moravam com ele no fogo 340, no “Pateo de S. Gonçalo, e 

traveças”. Seus nomes eram “João Guanguela” e “João Congo”, computando 51 e 31 anos, 

respectivamente. Na casa de “Joaquim Pinto de Oliveira Tebas, natural da Vila de Santos” 

que “vive de oficio de pedreiro”, também moravam Escolástica (24), Gertrudes (8) e Joaquina 

(27), todas arroladas como “pretas, natural desta” cidade e filhas de nosso personagem. A 

primogênita Natária de Oliveira, nascida nos tempos de serviço na Catedral da Sé, não fora 

listada: onde estaria à essa altura? Além das três filhas que ainda não tinham aparecido na 

documentação, há dois dados que despertaram inquietação nesses Maços de População: o 

nome de “Josefa Alves da Cruz, preta” com cerca de 62 anos, que consta como “agregada” e a 

informação de que Tebas era “cazado com mulher ausente”554. Se inferimos que Natária de 

Souza faleceu, por que Tebas aparece casado e com mulher ausente? 

Cruzamos todos esses dados com o Ról dos Confessados da Sé, realizado no mesmo 

ano. A maioria das informações converge, exceto esta: “Josefa Alvez” e “Pedro Alvez”, que 

 
552 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Op. cit., p. 42.  
553 GOUVÊA, José Paulo Neves. A presença e a ausência dos rios de São Paulo. São Paulo: Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 2016, p. 81. O pesquisador faz uma 

análise interessante das transformações nas relações de trabalho ocorridas em São Paulo no século XVIII e 

dedica algumas páginas para tratar da relação entre Bento de Oliveira Lima e seu então cativo, Joaquim Pinto de 

Oliveira (vide p. 78-81.) 
554 Apesp – Maços de População, 1802. 
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também não tinha aparecido, são registrados como “sogros” de Tebas.555 Sogros? 

Lembremos: a mãe de Natária de Sousa se chamava Guiomar de Souza e seu pai era 

“incógnito”. Por que agora aparecem os nomes de outros sogros? Trata-se de erro de registro 

do vigário responsável pelo recenseamento? Pode até ser, mas seria falta grave daqueles que 

primavam pela conduta correta de seus “confessados”. Ademais, nos Maços de População 

consta que Tebas era “cazado com mulher ausente”. Resta-nos, por fim, consumidos pela 

curiosidade, perguntas que a limitação da documentação, por enquanto, não permite elucidar: 

o que teria acontecido entre a morte de Natária de Souza e o nascimento de Escolástica, 

Gertrudes e Joaquina? Alguma dessas meninas era filha de Natária de Souza? Teria Natária 

morrido durante o parto de Joaquina, a segunda filha mais velha do casal, nascida por volta de 

1775? E Tebas, o que teria feito nesse interregno? O mestre pedreiro que já tinha amargado o 

falecimento de Escolástica da Conceição, sua primeira esposa, e agora de Natária de Souza, 

tinha decidido constituir novo casamento? Enfrentou mais uma vez o ritmo letárgico das 

Dispensas Matrimoniais? Josefa e Pedro, supostamente seus sogros, eram pais dessa mulher 

ausente cujo nomes desconhecemos? Não sabemos, mas o destino de sua filha mais velha, 

Natária de Oliveira, revelaremos mais adiante. Por ora, voltemos às obras de Tebas que ainda 

pipocam São Paulo afora.  

Os cativos João Benguela e João Congo trabalhavam como escravos de ganho. Tebas 

os destacava para fazer pequenos trabalhos pela cidade e isso rendia algum capital ao mestre 

pedreiro, agora também um senhor de escravos. Esse sistema de ganho, conforme sinalizado 

no capítulo 1, era rentável e “havia senhores que viviam apenas do trabalho de um ou dois 

‘negros de ganho’”.556 Nas cidades escravistas, “os serviços públicos de limpeza das ruas e 

serviços de libambos eram feitos pelos prisioneiros, geralmente escravos ou libertos, enquanto 

obras de reparo das estradas e conservação dos edifícios eram entregues a escravos alugados 

aos moradores da cidade”.557 Esse foi o caso de João Benguela e João Congo, que entre 1807 

e 1808 aparecem nos Papéis Avulsos da Câmara realizando diferentes serviços na companhia 

ou não de seu proprietário. Um deles deveria ser parrudo, músculos rijos e corpulento a crer 

na anotação relativa à “Feira feita para a ponte do Carmo aos 27 de Dez.bro de 1797”, em que 

o nome, ao lado de outros pedreiros, aparece grafado como “João Thebão”. Na labuta, ele 

auferiu $320 por dia. Na mesma obra, estavam Francisco Ramalho, que recebeu $300, e um 

 
555 ACMSP – Parochia da Sé. Ról dos Confessados, livro 3, 1802, p. 10. 
556 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit., p. 49. 
557 Idem, p. 77. 
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certo Manuel Rodrigues, que embolsou portentosos “$480 réis” diários.558 Na “calçada da rua 

do Sr Martins”, em 4 de janeiro de 1807, “João thebaz” e “Joaquim thebaz” trabalharam como 

“serventez” e cada qual recebeu $420 réis.559 Parte do conserto da “Rua de S. Antonio em 18 

de 8bro. d 1807”, foi delegada ao “pedreiro Joaqm. Thebas”, que trabalhou “5 dias e meio a 

320” réis e, ao final da empreita, recebeu 1$769. Uma semana depois, nessa mesma rua, “João 

Thebaz” trabalhou “5 dias a 320”, recebendo 1$600. Em 13 de janeiro de 1807, ele, “João 

Tebas”, labutou dois dias por $240 na feitura da “Calçada que desse para a Ponte de Lorena”. 

Foi servente durante “5 dias a 100”, nos consertos da “Rua de Franco [Francisco] Alvez”, em 

26 de abril de 1807, pelo qual embolsou $500 réis. Voltou à mesma rua semanas depois, 

contratado como pedreiro, onde recebeu $720 réis por 3 dias de jornais. Na “Rua das Flores”, 

no rigoroso inverno de junho, levou $920 réis pelos serviços ofertados.560 Nas “Despesas 

feitas com as obras da Ponte do Carmo”, em 10 de janeiro de 1808, “João Thebas” trabalhou 

durante 4 dias e recebeu o valor de $960 réis.561  

Nosso personagem passou de cativo a senhor de escravos, em uma jornada repleta de 

conquistas, derrotas, amarguras e alegrias como qualquer outra experiência humana. Não era 

incomum que libertos comprassem escravos logo após se livrarem do cativeiro. Em Minas 

Gerais setecentista, por exemplo, Bárbara Gomes de Abreu e Lima, crioula forra, revelou 

“morar num dos melhores endereços de Sabará” e possuir “colares de ouro entremeados com 

peças de coral, aljôfar, âmbar”. Entre as posses de Bárbara “não lhe faltavam ainda escravos e 

suas crias”. Além dela, “as pretas forras Joana da Costa Pontes e Antônia Barreta de Faria 

eram possuidoras de escravos e de outros bens”.562 No Rio de Janeiro, “pessoas libertas 

também possuíam escravos. Os exemplos mais comuns dos registros de alforria ilustram que 

mulheres libertas, casadas com homens livres, ganhavam amiúde escravos [...] lavadeiras e 

vendendoras ambulantes [libertas], compravam escravos para ajudá-las no trabalho.” Mary 

Karasch ainda destaca que “os libertos tinham um grande desejo de possuir escravos e 

preferiam mulatos. Em consequência, mulheres minas prósperas tinham cativos mulatos e 

quase brancos”563.  

 
558 RAM, n. XIV, p. 150. 
559 RAM, n. XII, p. 160. 
560 RAM, n. XV, p. 62-77. 
561 RAM, n. XXI, p. 125. 
562 PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Minas 

Gerias: Editora da UFMG, 2006, p. 21. 
563 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. p. 290. 
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Caso sintomático no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX foi o de 

“Feliciano Barbosa dos Santos, um liberto negro que deu alforria para oito escravas africanas, 

quatro filhos negros e dois filhos mulatos em seu testamento”. Assim como Feliciano, “Maria 

de Amorim, da nação mina, alforriou Angélica Mina, recebendo 8 1/2 doblas por isso”, 

mostrando que “algumas pessoas libertas também alforriavam escravos pertencentes a suas 

próprias nações”.564 

Nos arredores do Rio, em Campos dos Goytacazes, “no final do século 18, um terço 

da classe senhorial era ‘de cor’. Isso acontecia na Bahia, em Pernambuco etc.”565 No 

Recôncavo Baiano, “pretos, pardos e cabras livres – entre eles, alguns escravos forros – 

chefiavam 29,8% de todos os fogos com escravos em São Gonçalo dos Campos e quase a 

metade (46,5%) no Iguape”. Apesar do reduzido número de cativos, “não brancos eram, ainda 

assim, senhores de escravos”.566 Na Bahia de meados do século XIX, dos cerca de 279 

libertos residentes na freguesia de Nossa Senhora de Santana, prósperos 22% foram 

registrados como senhores de escravos. A maioria deles possuíam mais de dois cativos.567 Na 

mesma Bahia, inclusive, registram-se casos de escravos que possuíam escravos, como ocorreu 

com Manoel Joaquim Ricardo que, ainda na condição de cativo, comprou uma escrava, de 

nome Thomazia que “serviu como cozinheira e ganhadeira por mais de duas décadas, deu-lhe 

três crias entre 1851-1854, e morreu durante devastadora epidemia de cólera”.568  

Fenômeno semelhante ocorreu no Rio de Janeiro, onde “alguns escravos tinham até 

propriedades, inclusive escravos”569. Segundo Mary Karasch, muitos escravos ocupavam 

posições importantes na hierarquia que existia nas grandes residências. Como recompensa, 

“seus donos permitiam que adquirissem propriedade para uso próprio, inclusive terras e outros 

escravos.” Ainda nas palavras da historiadora, “uma vez que a posse de escravos era um fator 

determinante tão essencial da posição de uma pessoa no Rio do século XIX, os escravos 

buscavam ser donos de escravos”. Karasch destaca que “os escravos compravam muitas vezes 

escravos para ajudá-los a obter sua própria liberdade ou para trocá-los pela sua pessoa. Essa 

 
564 Idem, p. 447-448.  
565 GÓES, José Roberto Pinto de. Negros: uma história reparada. Revista Insight Inteligência, n. 34, p. 58, 

jul./set., 2006.  
566 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-

1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 239. 
567 SCHWARTZ, Stuart B. The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745. Hispanic American 

Historical Review, v. 54, n. 4, p. 603-635, 1974.  
568 REIS, João José. De escravo a rico liberto: a história do africano Manoel Joaquim Ricardo na Bahia 

oitocentista. Revista História, São Paulo, n. 174, p. 15-68, jan./jun., 2016. Manoel Joaquim era de origem 

africana, desembarcou como escravizado na Bahia e morreu em 1865 como liberto e rico.  
569 KARASCH, Mary C., p. 259. 
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troca de um escravo por outro fica especialmente evidente nos registros de alforria”.570 Havia 

casos em que “escravos compravam escravos para trabalhar para eles, pois era preciso mais de 

um salário de escravo para juntar o dinheiro necessário à compra da liberdade de alguns 

deles”.571  

Em São Paulo, no primeiro quartel do século XIX, “a maioria das pessoas livres de 

cor” somavam “apenas 6% dos proprietários de escravos”. No entanto, algumas regiões 

apresentavam variações, como no porto de Santos onde “os livres de cor representavam 22% 

de todos os proprietários de escravos (e, além disso, um quarto de todos os livres de cor 

possuía escravos)”.572 A escravidão estava enraizada no Brasil, era o paradigma que norteava 

a organização social:  

 

De acordo com o depoimento de um escravo brasileiro que fugiu para os Estados 

Unidos, no Brasil ‘as pessoas de cor, tão logo tivessem algum poder, escravizariam 

seus companheiros, da mesma forma que o homem branco’. Esses dados são 

perturbadores. Significam que os valores da escravidão eram aceitos por quase toda 

a sociedade. Mesmo os escravos, embora lutassem pela própria liberdade, embora 

repudiassem sua escravidão, uma vez libertos admitiam escravizar os outros.573 

 

Quando Tebas adquiriu escravos reproduziu a mesma lógica a que fora submetido 

enquanto cativo de Bento de Oliveira Lima. A posse de escravos era legitimada legalmente e 

sua prática aceita como condição sine qua non do cotidiano. Nas palavras de Maria Inês 

Cortês de Oliveira: 

 

A integração do ex-escravo na sociedade livre comportava a escravização de outra 

pessoa, por mais paradoxal que possa parecer tal fato. A vida de cativeiro ensinara 

ao liberto que ser livre era ser senhor e ser senhor era possuir escravos que 

trabalhassem para si. Tal era a verdade do escravismo. Não havia para o liberto, 

fosse africano ou crioulo, nenhum constrangimento na assimilação desta verdade 

[...].574 

 

Explorar o trabalho de outro representava uma forma de distinção social que 

perpassava todos os grupos, sejam eles livres, libertos ou escravos. Uma vez que foi com a 

 
570 Idem, p. 289-290. 
571 Idem, p. 466. 
572 LUNA, Francisco et al. Op. cit., 2009, p. 471. 
573 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2008. p. 49. 
574 OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. O liberto: o seu mundo e os outros (Salvador, 1790/1890). Dissertação de 

Mestrado. Salvador - UFBA, 1979, p. 80. 
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“escravatura que se instituiu o caráter degradante do trabalho”,575 a cor da pele não era o 

único elemento de distinção nessa sociedade pautada pelo ethos do trabalho.  

Não espanta, por isso, que Tebas tenha comprado escravos que o auxiliavam na lida, 

rendiam-lhe proventos e ainda conferiam certo status social: “a incorporação de valores 

dominantes moldou a vida daqueles negros, sobretudo a vida dos libertos, expressando-se no 

dia a dia das relações sociais”. Pode-se considerar que “a condição de forro embranquecia, 

por assim dizer, os valores e as atitudes mais cotidianos dos libertos”.576 Nessa sociedade, 

portanto, na condição de liberto e escravista, Tebas era antes de tudo um senhor de escravos – 

a despeito de qualquer outra inflexão ideológica que lhe qualifiquem a posteriori. Sem 

nenhum pretexto de imputar a Tebas uma certa humanidade angelical, a-histórica, 

humanidade que não são humanas, é preciso entendê-lo e encará-lo como personagem 

ambíguo e ambivalente, com suas grandezas e com suas misérias. Ao nascer nesta sociedade 

escravista, impregnado de seus valores, no imaginário de Tebas e de tantos outros aquele 

ethos estava, de certa forma, justificado: “nesse sentido, a negação da antiga condição passou, 

constantemente, pelo tornar-se proprietário de outrem”.577 

Como demonstra o recibo escrito em 1793, Tebas era letrado. Escrita com caligrafia 

legível, com uma assinatura que se repetiria em outros documentos, o artífice dominava o 

código da escrita. Ainda que de maneira rudimentar e com alguns problemas de grafia, 

transmitia de forma adequada aquilo que queria comunicar por meio de tinta e papel. Dois 

anos antes desse recibo, Tebas já havia subscrito seu nome no “Termo de Juram.to deferido 

aos M.es de Officios” que inspecionaram a obra do Quartel de Voluntários em São Paulo. No 

final do termo, “em que todos asignarão”, o nome do mestre pedreiro figura assinado ao lado 

do pintor José Patrício da Silva Manso.578  

A pergunta que fica é: quando se deu o letramento de Tebas? E por que ocorreu esse 

letramento? Aspecto relevante a ser considerado, é que devido à sua condição de empreiteiro 

e administrador de obras, Tebas devesse obrigatoriamente ter noções das letras e da 

aritmética, ao menos para não ser enganado.  

Embora desclassificados da escola “por força da lei e das regras que norteavam o 

mundo da escravidão no Brasil”, os escravizados e os forros não se abstiveram da escrita e 

deixaram diferentes provas textuais “no formato de listas de objetos, posses e serviços”, sendo 

 
575 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit., p. 62. 
576 PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência 

através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 2009. p. 50-51. 
577 Idem, p. 118. 
578 apud LEMOS, Carlos. Op. cit., 1990, p. 88. 
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este último o exemplo Tebas.579 A São Paulo do século XVIII, como suas congêneres 

próximas ou alhures, era composta majoritariamente por pessoas que não operavam pelo 

intermédio da escrita. A maioria dos letrados possuía formação autodidata ou aprendera a ler, 

escrever e contar, sobretudo os escravizados, em espaços apartados da aprendizagem formal. 

Nas áreas urbanas, onde determinados ofícios requeriam certa autonomia, “tanto a escrita 

quanto a capacidade de contabilizar estariam ligadas não só às regalias, como também às 

exigências de um mercado de trabalho competitivo no qual os cativos eram obrigados a 

agenciar os serviços por conta própria”.580 Ora, Bento de Oliveira Lima e Antonia Maria 

Pinta, os primeiros senhores de Tebas, eram analfabetos. Os diferentes documentos 

compulsados revelam que ambos assinavam os vários processos que estiveram implicados 

com o “costumeiro sinal da cruz” ou pediam ao escrivão que grafassem seus nomes. Então, 

quem iniciou Tebas no mundo da escrita? Quem lhe ensinou as técnicas no manuseio da pena, 

molhada na tinta, e os movimentos desta no papel que formavam o desenho de cada letra? E a 

assinatura de sua alcunha, que de tão usada passou a compor seu próprio nome?  

Entre 1769 e 1778, período em que finalizou o frontispício da Catedral da Sé e 

conquistou sua liberdade, Tebas conviveu com um homem letrado, escalonado na hierarquia 

eclesiástica, o arcediago Matheus Lourenço de Carvalho. Teria sido ele o responsável pelo 

letramento de nosso personagem? A hipótese é plausível, principalmente considerando que 

“escravizados pertencentes às ordens religiosas e ao clero que, como senhores, demonstravam 

relativa preocupação quanto às condições de vida dos grupos escravizados, instruindo-os 

profissionalmente, insistindo na manutenção de famílias e na educação religiosa”.581 

Enquanto a Família Real cruzava o Atlântico rumo ao Rio de Janeiro, com o exército 

napoleônico a lhe fazer sombra, Joaquim Pinto de Oliveira era contratado como juiz de 

pedreiro para validar uma obra feita por um tal de Inácio José do Nascimento. Tebas não 

estava sozinho, fez a vistoria na companhia de Manoel Roiz, ou “Manuel Rodrigues”, o 

mesmo oficial de pedreiro parceiro na peritagem do Quartel de Voluntários de São Paulo 

cerca de 17 anos antes. Com olhar treinado pela experiência do tempo, velhos conhecedores 

da arte de cantaria, verificaram todos os detalhes da obra que lhes fora confiada para que não 

escapasse nada. Terminada a observância, palavrearam entre si, chegaram ao veredito e Tebas 

redigiu o seguinte parecer: 

 
579 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Letramento e escolas. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, 

Flávio dos Santos. Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 

2018. p. 293. 
580 Idem, p. 294. 
581 Ibidem. 
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Sirtifico Eu Joaquim Tebas e Manoel Roiz que emzaminando a Inasio Joze do 

Nasimento, do ofisio de perdero tanto de obra de pedra como de alvenaria o temos o 

suplicante capas para toda e qualquer obra que nesesario lhe for pircizo fazer como 

todas as seguransas nesesarias e poriso lhe pasamos esta sirtidão sâomentes por nós 

asinados que se for nesesario o juramos aos Santos invalhelos.582  

 

Após o parecer, Tebas caminhou até a Rua do Rego, nº 40, próximo à Ponte do 

Lorena, para inspecionar à quantas andavam as obras empreendidas em sua casa. Com a 

moradia em reforma, precisou firmar um contrato de aluguel com o proprietário da casa 

vizinha, um sobrado vistoso que lhe custava 9$600 réis anuais até que as obras da sua casa 

fossem finalizadas.583 A Décima Urbana traz uma informação revelada nos Maços de 

População desde 1804: o apelido colado ao nome, ou seja, “Joaquim Pinto de Oliveira 

Thebas”. Essa, talvez, seria uma forma de identificá-lo por já ser bastante conhecido na 

cidade. Com o nome completo, incluindo a alcunha, todos saberiam exatamente de quem se 

tratava. 

Parece que a inspeção do trabalho de Inácio José foi o último serviço prestado por 

Tebas, isso porque, meses mais tarde, confidenciou aos recenseadores que bateram a sua porta 

que vivia “do que ganhou em outro tempo”. Seus dois cativos, João Benguela e João Congo, 

não estavam mais em sua companhia. O primeiro foi vendido, o segundo não temos notícias. 

Havia um terceiro, de nome “Jozé”, mas que o inquilino alegou ter falecido tempos antes. 

Escolástica ainda vivia com o pai, mas não apenas ela, a sogra “Jozefa” dividia a alcova da 

mesma moradia.584 Com cerca de 79 anos, cabelos grisalhos e pele a denunciar o desgaste do 

tempo, passava horas a refletir sobre sua jornada na cidade de taipa e pedra. Com uma ferida 

na perna, que não sabemos a procedência, foi terminando seus dias de vida. Restava o último 

suspiro, registrado pela pena do eclesiástico que lavrou seu atestado de óbito: 

 

Aos sete de Janeiro demil oito Centos e Onze fale 

ceo Comtodos os Sacramentos, de gangrena Digo  

moléstia Gangrenna deidade de noventa anos  

foi encomendado, eSepultado na Igreja de Sam 

Gonçalo.585 

 
582 SANT’ANNA, Nuto. Op. cit., 1944, v. I, p. 55. 
583 Apesp – Livro da Décima de 1809. A Décima Urbana foi o primeiro imposto predial estabelecido nas cidades 

brasileiras. Para um estudo detalhado da cidade de São Paulo, em 1809, cf. BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. 

Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: metodologia de estudo com base na Décima Urbana de 

1809. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 59-97, jan./jun., 2005. 
584 Apesp – Maços de População, 1808.  
585 ACMSP – Óbitos de Livres (1810-1820), livro n. 7, p. 9. Conforme citamos no capítulo 1, os 90 anos 

atribuídos a Tebas parecem ter sido superestimados pelos responsáveis por inferir sua idade no momento de 
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Antes que a gangrena consumasse sua morte, desfrutou por alguns anos da companhia 

dos netos Marciano (18), Florisbella (16), Fidelles (9) e Flávia (7), filhos da primogênita 

Natária de Oliveira que estava sumida da documentação, mas que a essa altura, trabalhando 

como rendeira, morava próximo à casa do pai, na Rua das Freiras, nº 23.586 O falecimento 

impediu que Tebas participasse da cerimônia de batismo de Flávia, ocorrido “Aos vinde de 

Janeiro demil oito centos, onze”, na Catedral da Sé, treze dias após o sepultamento do artífice. 

Os preparativos já estavam em curso, por isso, não foram cancelados e o “Coadjutor Joze 

Velozo Carmo”, assistido por amigos e familiares, “pos os Santos oleos” em “Flavia filha de 

Nataria de Oliveira” e consumou o rito. Os padrinhos escolhidos, certamente conhecidos do 

avô, foram “Lourenço Ferreira Cazado e Ignacia Francysca Solteira todos freguezes desta 

Sé”. Finalizado o sacramento, o prelado assinou o assento e cumprimentou os convivas.587  

Embora não tenha visto o batizado da caçula da família, o velho artífice 

provavelmente passou algumas tardes ouvindo o neto Marciano tocando músicas nas 

dependências da casa, isso porque o garoto era tambor-mor de uma guarnição do exército. 

Escolástica Maria, sua outra filha, trabalhava como lavadeira e morava vizinha ao pai, na 

mesma Rua do Rego, nº 7. Ela também lhe deu um neto que batizou com o nome de João.588 

As crianças certamente cresceram escutando as mães contarem os feitos do avô, oriundo de 

Santos, reconhecido na cidade e requisitado mestre de obras da São Paulo que agora eles 

também ajudavam a construir.  

 

3.4 Epílogo: trajetória “fora do lugar”? 

 

De acordo com Roberto Schwarz, o Brasil do século XIX produziu “idéias fora do 

lugar”. O crítico literário alega, logo na introdução de seu Ao vencedor as batatas, que no 

Brasil “as ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu”, pois foram adotadas 

em uma sociedade que representava o seu oposto. Ao longo dos anos, o país inseriu ideias 

 
registro da Certidão de Óbito. Ao cruzarmos diversos documentos, entre eles Maços de População, Dispensa 

Matrimonial e Processos cíveis, há indícios razoáveis de que Tebas teria morrido aos 78 anos. Seja aos 90 ou aos 

79 anos, ainda assim, nosso personagem pode ser considerado longevo tanto para o século XVIII como para o 

século XXI. Fabiana Schleumer, ao estudar Cotia nesse mesmo período, informou que “entre os pretos livres, os 

homens viviam menos que as mulheres, aproximadamente dos sessenta aos setenta anos, enquanto as mulheres 

viviam dos setenta aos oitenta anos [...] dado [que] contraria um dos mitos da historiografia relativo à esperança 

de vida dos escravos”. SCHLEUMER, Fabiana. Op. cit., 2020, p. 146-147. 
586 Apesp – Maços de População, 1816. 
587 ACMSP – Livro de Batismo da Sé, 1811, p. 272v. 
588 Apesp – Maços de População, 1816. 
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europeias de forma imprópria, deslocada, grosseira em sua realidade social. A escravidão, 

pondera o crítico, perfila entre esses elementos: “por sua mera presença, a escravidão indicava 

a impropriedade das ideias liberais”, que, em tese, seriam incompatíveis.589 Em suma, o 

paradoxo em estado puro. Há ponderações a serem feitas sobre essa análise que, velha de 

décadas, permanece inoculada na corrente sanguínea do pensamento social brasileiro. O 

pressuposto de que liberalismo e escravidão se opunham é, no mínimo, temerário, sobretudo 

porque o liberalismo foi o último bastião de resguardo da escravidão. A defesa da manutenção 

da escravidão balizou-se na salvaguarda da propriedade privada e a necessidade de indenizar 

os proprietários foi o nó górdio que dificultou a emancipação dos escravizados nas diferentes 

partes do mundo.590  

Ainda assim, tomemos emprestado o pensamento de Schwarz, mas invertendo-o para 

refletir sobre Tebas, o tempo e espaço que o mestre de obras ocupava na ordem social 

escravista. Repito, tomamos o pensamento de Schwartz, mas de forma inversa. Nesse sentido, 

cabe a indagação: em que medida podemos presumir que Tebas produziu ideias fora do lugar? 

Ou seja, em que medida as obras e os feitos encabeçados por ele destoavam do “lugar social” 

que lhe fora imputado, teoricamente, pela condição de negro (escravo e depois liberto) em 

uma sociedade escravista? Estariam esses feitos “fora do lugar” delineando milhares de 

escravizados e libertos? Seria Tebas uma exceção na sociedade em que a cor da pele definia o 

lugar que cada qual se situava? Teria logrado fama “devido à excepcionalidade de seu mister 

em terra de taipeiros, e isso, no fundo veio mostrar que ele foi mesmo um negro bem 

dotado”?591 Se existiam “negros bem dotados”, os demais que não se enquadravam nesse 

estigma receberiam qual definição? Seriam seres “anômicos” e incapazes de “ação 

autonômica”, predicados esses outorgados por certos teóricos marxistas há quase meio 

século? 

Sem nos apressarmos às respostas – adiantamos que não teremos todas –, já que essas 

indagações, somadas a outras, podem ser respondidas em outros trabalhos ou por outros 

pesquisadores. No entanto, sejam quais forem as respostas, estamos de acordo com Natalie 

Zemon Davis sobre a proximidade que há no cotidiano de pessoas que vivem dentro de um 

mesmo contexto: “Não me incomoda que seja um caso excepcional [caso Tebas se enquadre 

nessa categoria], pelo contrário, pois uma disputa fora do comum por vezes desnuda 

 
589 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance 

brasileiro. São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 2005. p. 11-31.  
590 CHALHOUB, Sidney. Literatura e Escravidão. 2020. Vídeo (60min26s). Publicado pelo canal Unitevê UFF. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hXxKaFYyg7g. Acesso em: 25 set. 2020.  
591 LEMOS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 108. 
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motivações e valores que se diluem na agitação da vida cotidiana”.592 Sendo ou não exceção – 

voltaremos a isso – Tebas é o retrato de uma época e por meio dele pudemos mapear parte do 

funcionamento e dos valores diluídos na São Paulo escravista do setecentos.  

Um dos baluartes da historiografia, a chamada Escola dos Annales, buscava combater 

rigorosamente alguns inimigos da prática historiográfica vigente até meados de 1929. Entre 

esses inimigos estava o anacronismo. Um dos integrantes dos Annales, Lucien Febvre, chegou 

a definir o anacronismo como o pecado maior dos historiadores. Outro membro do grupo, 

Marc Bloch, citando um provérbio árabe, dizia que nos parecemos mais com nosso tempo do 

que com nossos pais.593 Nesse sentido, concluía ele, é prerrogativa do historiador 

compreender os seres humanos de acordo com a época em que eles viveram. Para tornar a 

questão ainda mais complexa, Bloch notou uma dificuldade frequente no trabalho 

historiográfico ao afirmar que os homens mudam constantemente seus valores culturais, mas 

não mudam seu vocabulário sincronicamente, nem com a mesma frequência: “Pois, para 

grande desespero dos historiadores, os homens não têm o hábito, a cada vez que mudam de 

costumes, de mudar de vocabulário”.594 Em outros termos, significa dizer que as mesmas 

palavras podem ser usadas para expressar coisas diferentes por estarem presentes em tempos 

diferentes. Por fim, grosso modo, os significados das palavras mudam conforme a época em 

que estão inseridas. 

Assim sendo, como transpor o anacronismo para pensar um sujeito como Tebas na 

São Paulo colonial? Como entender as ações desse homem que após se libertar da escravidão 

a que foi submetido durante quase meio século, tornou-se ele mesmo senhor de escravos? 

Como compreender esse personagem letrado num período em que a maioria, incluindo 

brancos de “grossa aventura”, era analfabeta? Até que ponto sua autonomia, e os feitos que 

encabeçou, refletia excepcionalidade ou prática corrente entre outros escravizados na 

capitania paulista? 

Para alguns historiadores, o anacronismo é um problema e uma generalização a que 

dificilmente podemos escapar. Mas compreender sua movimentação é fundamental para 

acionar a imaginação com grandes possibilidades de encontrar diferenças mais que 

semelhanças, ou semelhanças mais que diferenças, quando tratamos de investigar outros 

tempos, outras temporalidades. Para minimamente nos aproximar de outros tempos, levantar 

informações sobre determinados agentes históricos e sentir vibrar suas virtudes e 

 
592 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 20. 
593 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. p. 

7. 
594 Idem, p. 59. 
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contradições, sugere Natalie Zemon Davis: “Mas como fazem os historiadores para trazer à 

superfície tais informações das profundezas do passado? Esquadrinhamos as cartas e diários 

íntimos, as autobiografias, memórias e histórias de família. Examinamos as fontes literárias”, 

entre tantos outros documentos enumerados pela autora. Mesmo diante desse rigoroso 

escrutínio, pondera Zemon Davis: “O que ofereço ao leitor é, em parte, uma invenção 

minha, mas uma invenção construída pela atenta escuta das vozes do passado”.595 A 

invenção, neste caso, tem bases em indícios, na interpretação rigorosa das fontes, nos 

vestígios que possibilitam construir verossimilhança. Ferramenta fundamental, peça basilar do 

métier do historiador, portanto, a imaginação é componente estrutural na engrenagem que 

movimenta as análises históricas – ciente de que uma dose de anacronismo componha todo 

esse maquinário. Isso não quer dizer, parafraseando Davis, que esse anacronismo esteja 

desconectado da observação atenta das pistas deixadas pelos agentes históricos do passado.  

A jornada de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, foi difícil de reconstruir não só pela 

limitação de dados a respeito do personagem, mas também porque ele está inserido em uma 

sociedade (a escravista) eivada de aspecto moral quase intransponível. Para compreendê-lo 

com um pouco mais de distinção, recorrer ao conceito de visão de mundo – ou ao que João 

José Reis e Eduardo Silva nomearam de “paradigma ideológico colonial” – foi indispensável. 

Em outras palavras, foi preciso conhecer a ordem social que vigia, “sua forma de ser e de 

estar, sua percepção da realidade, seus valores”596 e assim superar as barreiras impostas pelo 

tempo. Abdicando desse preceito, certamente, estaríamos produzindo “ideias fora do lugar”.   

A visão de mundo, conceito elaborado por Wilhelm von Humbolt (1767-1835), 

contemporâneo de Tebas, portanto, é dimensão que contempla a todos. Não há quem não 

compartilhe de suas diretrizes se está submetido a instituições que garantem sua verdade. Em 

algum tempo, a visão de mundo é fornecida pelas formas de trabalho, em outras pela família, 

pela educação, pela ciência, pela religião. São dispositivos que organizam o corpo social, 

embora cheios de tensão e conflito. Isso porque a visão de mundo não é pacificadora, ela 

resulta do construto que afirma categoricamente que o mundo é do jeito que o vemos e o 

sentimos. Há um termo que nomeia esse fenômeno: “escotoma”. Esse conceito significa que o 

mundo é como o vemos, não como ele é. A história da escravidão no Brasil está infectada de 

escotoma e sua ideologização atravessa o tempo, contaminando o próprio Tebas.  

Durante o século XX, a escravidão foi racializada por Oliveira Vianna, amenizada por 

Gilberto Freyre, tornada cordial por Sérgio Buarque de Holanda, até virar marxista com Caio 

 
595 DAVIS, Natalie Zemon. Op. cit., p. 18-21. (grifo nosso) 
596 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Op. cit., p. 66.  
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Prado Jr. e econômica com Celso Furtado.597 Desde meados da década de 1960, estudos como 

os de Fernando Henrique Cardoso, em seu Capitalismo e escravidão, tinham como baliza 

primordial a teoria do “escravo-coisa”. Essa teoria pressupõe que: “Do ponto de vista jurídico 

é óbvio que, no sul como no resto do país, o escravo era uma coisa, sujeito ao poder e à 

propriedade de outrem e, como tal, ‘havido por morto, privado de todos os direitos’ e sem 

representação alguma [...] um ser incapaz de ação autonômica”. Incapazes de autonomia, 

reificados permanentemente, alienados por uma ordem social brutal, os escravos apenas 

emulavam os significados sociais impostos tempestivamente por senhores cruentos e eram 

incapazes de agir de acordo com seus interesses e valores. Diferentemente dos livres, esses 

sim, “sendo pessoas, podiam exprimir socialmente a condição de ser humano organizando e 

orientando a ação através de valores e normas criados por eles próprios”.598 

Na fornalha escravocrata alimentada pelas chamas da teoria do “escravo-coisa”, 

restavam poucas opções para o cativo senão o crime. Era na transgressão jurídica que 

superavam a “condição de coisa possuída no relacionamento com o senhor e com os homens 

livres em geral”. No entendimento de Jacob Gorender, “o primeiro ato humano do escravo é o 

crime, desde o atentado contra seu senhor à fuga do cativeiro”.599 A passividade do “escravo-

coisa” e a rebeldia do “escravo-criminoso”, condição sine qua non que o cativo oscilava, 

constituía a paisagem que emoldurava o quadro teórico pintado por Cardoso e Gorender.  

Não obstante, Gorender ascende os refletores sobre o debate historiográfico dos anos 

1980, período em que lançou O escravismo colonial, e lança lume sobre reflexões 

importantes: “o escravo foi duplamente escravizado, na escravidão e na historiografia da 

escravidão”. Aprofundando ainda mais a problemática, escreve: 

 

Desde o início, contudo, não se fez do escravo a categoria central explicativa da 

formação social extinta. O foco do interesse interpretativo se concentrou 

sucessivamente em outras categorias, que serviram de elemento-chave à 

reconstrução conceitual do passado. O escravo, está claro, sempre figurou no quadro 

geral, mas explicado por este e não o explicando. Como se devesse ocupar na 

hierarquia teórica o mesmo lugar subordinado que ocupara na hierarquia social 

objetiva.600 

 

 
597 Para uma discussão a respeito da historiografia da escravidão no Brasil, cf. SCHWARTZ, Stuart B. Op. cit., 

2001. Especialmente o capítulo 1. 
598 CARDOSO, Fernando Henrique. Op. cit., 1977. p. 125. 
599 GORENDER, Jacob. Op. cit., 2001. p. 51. 
600 Ibidem, p. 1. 
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Nas comemorações do centenário da Abolição, essas efemérides produtivas para o 

estudo da História, o sistema escravista foi dissecado. Na análise, uma escravidão mais 

complexa, digamos assim, vacinada contra o vírus das dicotomias senhor/escravo, 

vítima/herói, coisa/criminoso diagnosticou outros sintomas daquele tempo. As teorias 

vigentes foram postas de cabeça para baixo, severamente escrutinadas, inaugurando novas 

possibilidades analíticas. E, seja nas ciências humanas ou em outras áreas do conhecimento, 

“o fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão, muitas vezes, é 

sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, há algum tempo já, vai se delineando uma 

mudança de paradigma”, ressaltou Byung-Chul Han.601 

O ajuste no microscópio analítico possibilitou vislumbrar documentos então invisíveis 

ou negligenciados (processos, certidões, inventários etc.), que passaram a integrar à mesa 

instrumental do historiador especialista na escravidão brasileira. Evidente que as 

reconsiderações e reavaliações ainda em curso não prescindem o acúmulo interpretativo 

suscitados em pesquisas anteriores. Nesse sentido, portanto, em que pese a persistência do 

paradigma, os estudos recentes apontam para inadequação em coisificar, vitimizar e heroicizar 

o escravizado: “os escravos não foram vítimas nem heróis o tempo todo, se situando na sua 

maioria e a maior parte do tempo entre um polo e outro. O escravo aparentemente acomodado 

e até submisso de um dia podia tornar-se o rebelde do dia seguinte”, afirmam Reis e Silva.602 

Essas abordagens possibilitaram remodelações importantes no estudo da escravidão, 

sobretudo no que tange a capacidade de elevar seres humanos da categoria de “escravos” e 

apresentá-los como personagens históricos – complexos, difusos, repletos de vivacidade, 

virtudes, contradições e limites. Trabalhos que valorizam a agência escrava e outros aspectos 

até pouco tempo analisados, como casos de libertos que compravam escravos, juntas de 

alforrias, laços familiares e trajetória despontam em pesquisas recentes e contribuem 

sobremaneira para adicionar lenha na fornalha hermética do sistema escravista nesta fração do 

Atlântico Sul.  

Jornada difícil essa de resgatar e recompor referências históricas de atores sociais 

fugidios, silenciados que foram das cenas históricas privilegiadas pela historiografia 

convencional. Apagados duas vezes pela documentação e pela ideologia: “A escravidão se 

 
601 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. p. 9. 
602 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Op. cit., p. 7. 
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tornou um assunto politicamente sensível, contaminado por interesses e bandeiras ideológicas 

que, muitas vezes, dificultam seu estudo de forma objetiva”,603 asseverou Lovejoy. 

Entendemos Tebas como sujeito de si em uma época que não era difícil para um negro 

(escravo, liberto ou livre) obter prestígio e reconhecimento social em função das habilidades 

que congregava. Nessa perspectiva, portanto, Tebas não era exceção, embora seja difícil aos 

valores morais do presente reconhecer que a visão de mundo (ou “paradigma ideológico 

colonial”) da escravidão convivesse com homens e mulheres que viveram o regime como 

humanos, jamais como “coisas” ou “exceção”. E como humanos, se vincularam, se rebelaram, 

obedeceram, reclamaram, morreram, mataram, venceram, perderam, bem como foram 

exaltados e festejados, ovacionados ou amaldiçoados. Ficamos com Sidney Chalhoub: 

 

A violência da escravidão não transformava os negros em seres “incapazes de ações 

autonômicas”, nem em passivos receptores de valores senhoriais, e nem tampouco 

em rebeldes valorosos e indomáveis. Acreditar nisso pode ser apenas a opção mais 

cômoda: simplesmente desancar a barbárie social de um outro tempo traz a implícita 

sugestão de que somos menos bárbaros hoje em dia, de que fizemos realmente 

algum “progresso” dos tempos da escravidão até hoje. A ideia de que “progredimos” 

de cem anos para cá é, no mínimo, angelical e sádica: ela supõe ingenuidade e 

cegueira diante de tanta injustiça social, e parte também da estranha crença de que 

sofrimentos humanos intensos podem ser de alguma forma pesados ou medidos.604  

 

Tebas modelou a si próprio e construiu sua época, tanto quanto foi construído por ela. 

E essa construção também foi feita de acasos, de hesitações, de escolhas, de renúncias, 

portanto, de protagonismo. Longe do argumento de sustentar que a escravidão foi mais branda 

no Brasil, conforme alegou parte da historiografia durante décadas, estamos de acordo com 

Hebe Mattos: “Não há escravidão suave ou cruel, ela dispensa adjetivos”.605  

A jornada de Tebas possibilitou vislumbrar que nenhum sistema social, por mais 

brutal que seja, é sustentado apenas pela força. A autonomia conquistada pelo artífice, 

incluindo os 45 anos que permaneceu cativo, dinamita a tese da dominação absoluta do corpo 

e da mente de milhões de desafortunados. A reconstrução de sua trajetória acende um pavio 

que ajuda a incendiar a persistência do mito sobre a passividade demiúrgica dos escravos, 

 
603 LOVEJOY, Paul. Transformations in Slavary: a History of Slavery in Africa. Nova York: Cambridge 

University Press, 2000. p. 21. 
604 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 42. 
605 MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: Os significados da liberdade no Sudeste escravista - Brasil, século 

XIX. Edição revista. Campinas: Editora Unicamp, 2013. p. 160. 
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sublinhando assim a condição de “irredutibilidade dos indivíduos e de seus comportamentos a 

sistemas normativos gerais, levando em consideração a experiência vivida”.606 

Reatando o fio de novelo pinçado na inversão da teoria de Roberto Schwarz, as ideias 

estão fora do lugar ao colocar no passado valores do nosso presente. E ao retirarmos de Tebas 

seu protagonismo, sua humanidade, sua vivência, para condená-lo à excepcionalidade, 

guiados por valores do nosso tempo, tornamos estreita sua preciosa condição. Ademais, a crer 

na excepcionalidade de Tebas, em qual categoria figuraria seus demais companheiros de 

cativeiro? É passível de agenciamento histórico, mesmo em um sistema cruento, os que não se 

destacaram como Tebas? Ou somente as exceções podem ser encaradas como agentes?  

Os mais de 300 anos de regime escravista formaram uma visão de mundo em que a 

escravidão estava no horizonte do cotidiano, não naturalizada e aceita obviamente, mas parte 

da “forma de ser e de estar” da sociedade – como o trabalho livre hoje que nos parece 

intrínseco e tão evidente. Todavia, nesses mais de três séculos escravistas, as alterações foram 

substantivas e profundas: especializações regionais, minas de ouro nas Gerais, cana-de-açúcar 

no Nordeste, as efervescentes cidades negras coalhadas de serviços urbanos entre tantas outras 

características do infame sistema de cativeiro. Transcorridos anos de atividades miúdas e 

avultadas, envolvendo homens e mulheres ativos, emergem durante todo o percurso escravista 

brasileiro, com uma vastidão de sintomas dessa mesma complexidade, diversos negros que 

aguardam um olhar mais atento da parte dos pesquisadores. 

Alguns foram biografados ou tiveram parte de suas trajetórias resgatadas da miopia, 

como ocorreu com Bárbara Gomes de Abreu e Lima,607 Valentim da Fonseca e Silva (Mestre 

Valentin),608 Jesuíno Francisco de Paula Gusmão, (mais conhecido como Frei Jesuíno do 

Monte Carmelo),609 e Miguel Arcanjo Benício de Assunção Dutra (Miguelzinho Dutra),610 

 
606 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de M.; AMADO, Janaína (coord.). Usos & 

abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996, p. 167.  
607 Bárbara fez fortuna em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Após a alforria, Lima costurou 

ampla rede de comércio que envolvia as capitanias de Minas, Bahia e Rio de Janeiro, acumulando fortuna no 

trato com agentes do mais alto estrato da elite do Brasil Colonial. Quando morreu, seu testamento arrolava 

diversas propriedades, como moradias, móveis, terras, escravos e muitos itens de ouro. Sua história está registra 

no livro de Eduardo França Paiva: Op. cit., 2006.  
608 Mestre Valentim ganhou notoriedade no Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII. Prestava 

diferentes serviços como escultor, entalhador, arquiteto em obras patrocinadas pela Coroa e por ordens 

religiosas. Mestre Valentim foi o principal construtor de obras públicas na cidade carioca, atuando ativamente 

nas áreas de saneamento, abastecimento e embelezamento urbano. Sua biografia foi reconstruída no livro de 

Anna Maria F. M de Carvalho: Mestre Valentim, publicado pela Cosac Naify, em 1999.  
609 Frei Jesuíno destacou-se nos anos em que viveu em Itu, na segunda metade do século XVIII. Pintor, escultor, 

dourador, arquiteto, músico, o artífice tinha trânsito facilitado entre eclesiásticos e parte da elite ituana do 

período. Sua biografia foi escrita por ninguém mesmo que Mário de Andrade: Padre Jesuíno do Monte Carmelo, 

publicada pela Livraria Martins Editora, em 1963. 
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todos eles, excetuando Miguelzinho, contemporâneos de Tebas – os dois últimos (Jesuíno e 

Miguelzinho), inclusive, conheciam as obras do mestre pedreiro. Mas há milhares de outros 

condenados ao ostracismo, inviabilizados pela história e pelo descaso. 

Esses personagens, assim como Tebas, não podem ser confundidos como exceções, 

pelo contrário, são indicativos de que a escravidão comprometia uma forma de trabalho e, ao 

mesmo tempo, não admitia uma visão exclusivamente preconcebida sobre a cor da pele – 

malgrado essa ser o ingrediente basilar. Os séculos de cativeiro, repito, foram responsáveis 

por moldar uma ordem social: “sua forma de ser e de estar, sua percepção da realidade, seus 

valores”;611 inseriu milhões de pessoas no tecido social num pertencimento profundo, que 

interagia, negociava, obedecia ou não – nunca como exilados, sempre como sujeitos. Tratar os 

negros como vítimas indefesas, como afirmou Manolo Florentino, estimula o preconceito e 

dificulta “o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura que está 

sendo maltratada o tempo todo, sempre faminta, maltrapilha”.612  

Presenças na história que nos contam outras histórias, Joaquim Pinto de Oliveira, 

Bárbara Gomes de Abreu e Lima, Mestre Valentin, Frei Jesuíno do Monte Carmelo, 

Miguelzinho Dutra e milhares de outros tragados pelo anonimato riscam no chão histórico o 

traçado de novos caminhos que apontam trajetos possíveis para superação do estigma da 

excepcionalidade.613 No mesmo diapasão, há dois séculos, Manuel Querino havia adiantado o 

veredicto: “foi com o produto do seu trabalho [do negro] que tivemos as instituições 

científicas, letras, artes, comércio, indústria, etc., competindo-lhe, portanto, um lugar de 

destaque, como fator da civilização brasileira”.614 Resta muito por conhecer acerca desses 

personagens, mais ainda do universo cultural em que viveram:  

 

 
610 Miguelzinho Dutra viveu em Itu, então freguesia de São Paulo, durante o século XIX. Habilidoso, executava 

ofícios que iam desde ourives, arquiteto e entalhador, até poeta, musicista, escultor e pintor. Considerado um dos 

maiores artistas do período oitocentista, suas obras atravessaram os séculos e atualmente constituem um rico 

acervo iconográfico sobre a história de São Paulo. Traços de sua história podem ser conhecidos no livro de Luís 

Roberto Francisco et al.: Miguel Dutra: Bicentenário de nascimeto (1812-2012), publicado pelo Instituto 

Cultural de Itu, em 2012.   
611 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Op. cit., p. 66. 
612 GLYCERIO, Carolina; SALEK, Silvia. Vitimização do negro nos livros estimula preconceito, diz historiador. 

BBC Brasil, 23 de agosto de 2007. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/08/070704_dna_racismo_educacao_cg.shtml. Acesso 

em: 25 mar. 2019. 
613 Há trabalhos basilares que resgatam da invisibilidade milhares de seres humanos que viveram a escravidão 

como agentes, evidenciando que nada tinham de “excepcionais” cf. LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da 

diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2014; assim cf. GOMES, Flávio dos Santos et al. (org.). Enciclopédia 

negra: biografias afro-brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 
614 QUERINO, Manuel. O colono preto como fator da civilização brasileira. Revista Afro-Ásia, n. 13, p. 143, 

1980. 
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A terra oferecia possibilidades reais e diversificadas para ascensão econômica e 

social, ainda que essa última dimensão fosse dificultada aos africanos, aos crioulos, 

aos mestiços e aos descendentes deles, em maior ou menor grau dependendo da 

região e da época. Nela, grassavam mobilidade física e imbricamento cultural, que 

eram explorados por todos, inclusive pelos escravos.615 

 

A realidade da escravidão é uma visão de mundo porque todos que ali vivenciaram 

suas vidas só encontram a realidade da escravidão e as margens todas que também acolhem a 

pele negra como uma presença, nunca como uma condenação. O que há de “exceção”, pelo 

menos por ora, no caso de Tebas, é o fato de podermos, à luz da documentação compulsada, 

conhecer as tramas de sua trajetória, transfigurá-la de “lenda” em história, conhecer os 

interesses em que esteve enredado e as ações que realizou, problematizar sua eminente 

mitificação em nosso tempo, ao contrário de tantos outros escravizados, livres e libertos cujos 

feitos se perderam no tempo ou estão adormecidos juntos às traças, ao pó, à umidade dos 

arquivos espalhados pelo país. Se tiverem oportunidade de serem retirados da invisibilidade a 

que foram condenados, fazerem suas vozes ecoarem nos ouvidos de pesquisadores atentos, 

suas histórias podem chegar até nós.  

Este escriba agora transcreve as últimas linhas da operosa e fascinante tarefa que foi 

elaborar esta dissertação, longe dos cinquenta anos de idade e com pouco menos de cinco 

anos de anotações, mas com sentimento semelhante ao do historiador inglês E. P. Thompson: 

 

Aqui me sento com meu estudo aos cinqüenta anos de idade, a escrivaninha e o chão 

empilhados com cinco anos de anotações, xeroxes, rascunhos deixados de lado, o 

relógio mais uma vez marcando a madrugada, e vejo-me, num instante de lucidez, 

como um anacronismo. Por que gastei esses anos tentando descobrir algo que, em 

sua estrutura essencial, poderia ser conhecido sem nenhuma investigação?616 

 

Agora, tal qual andaimes em um edifício que cumpriram sua função e podem 

desaparecer, finalizo este trabalho. Que a jornada de Tebas permaneça incentivando 

abordagens distintas sobre sua trajetória, bem como estimule a descoberta de outros 

personagens para que suas histórias sejam conhecidas pelas nossas e pelas próximas gerações.  

 
615 PAIVA, Eduardo França. Op. cit., 2006. p. 24. 
616 THOMPSON, E. P. Senhores e Caçadores: a origem da Lei Negra. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

p. 350.  
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