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Introdução

A escravidão está presente na narrativa

histórica desde o período colonial até o final

do Império. Dentro das possibilidades de

estudos que envolvem contextos

escravocratas estão as pesquisas que

utilizam processos crimes como fontes de

análise. Esta pesquisa se ocupa do crime de

infanticídio cometido pela escrava Maria

contra dois de seus filhos que foi julgado pela

justiça a partir das determinações do Código

Filipino, ordenança jurídica portuguesa que

vigorava no Brasil Colonial.

Objetivo 

Analisar os motivos do infanticídio

considerando as duas justificativas que o

processo judicial proporciona: a alegação de

possessão demoníaca em um momento e, em

outro, os maus tratos.

Metodologia 

Na pesquisa é utilizado como

documento base o processo judicial que se

encontra armazenado no Arquivo Público do

Estado do Rio Grande do Sul (APERS: Civil e

Crime. 1821. N. 117. E.33 M. 04) . O processo

tem 78 páginas que foram devidamente

digitalizadas e transcritas, estando agora em

procedimento de análise. É utilizado como

suporte de análise as considerações de

Chalhoub (2012) com vistas a esclarecer as

entrelinhas do processo com um viés voltado

à demonstração do infanticídio como forma de

resistência à escravidão.

Discussão

Em 1819, na Vila de Porto Alegre,

Maria, escrava do Capitão José de Bitencourt

Cidade, atentou contra a vida de seus dois

filhos menores Manoel e Manoela. Justificou

esse ato pela alegação de possessão

demoníaca registrada no processo judicial. A

presente pesquisa pretende explorar as

condições particulares desse infanticídio que

teve como sentença final para a Ré a pena de

dar 3 voltas na forca, sofrer 500 açoites e em

degredo por toda a vida para Benguela. Nesta

análise está se estabelecendo um diálogo

entre um padrão religioso católico do período

cruzando com as manifestações religiosas

africanas.

Considerações finais 

É perceptível no processo a importância

dada à alegação feita pela ré que diz ter sido

tentada pelo demônio no momento em que

cometeu o infanticídio de seus filhos. Essa

razão é cômoda para os senhores da Ré pois

os isenta da acusação de violência

empregada no cativeiro. Em outros

fragmentos a ré admite que sofria maus tratos

dos seus senhores e que essa teria sido a

razão do crime. Esse fator compactua com o

resultado de estudos que apresentam um

grande número de infanticídios ligados ao

desejo dos cativos adultos de que os filhos

não passassem pelas mesmas punições e

maus tratos.
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