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RESUMO

Esta dissertação de mestrado se filia à História da Infância. Os objetivos da pesquisa
foram traçar o perfil socioeconômico e cultural das famílias e tutores de órfãos
registrados no Juízo de Órfãos da Comarca do Rio das Mortes, no período de 1823 a
1831. O recorte geográfico tomado como referência foi a Vila e Termo de São João delRei, tendo sido identificadas mais famílias vivendo na zona rural do que urbana.
Realizei uma pesquisa documental, utilizando a legislação pertinente aos órfãos vigente
no período (as Ordenações Filipinas) e dados de natureza quanti-qualitativa, coletados
em documentos cartorários, como livro de tutela e inventários post mortem. Dentre
estes, utilizei de modo mais verticalizado os que possuíam as prestações de contas de
tutelas. Por meio da análise historicamente contextualizada dos dados, observei
evidências a respeito dos indícios de formação/instrução a que estes órfãos tiveram
acesso, as quais variaram conforme sexo, conjunto econômico e, principalmente, idades.
costurar, fiar e poucas tiveram acesso aos aprendizados elementares de leitura e escrita.
Aos meninos, cabiam maior acesso às culturas do escrito, a etapas superiores de
instrução e a administração dos negócios. Estas características vão ao encontro de
resultados obtidos por pesquisadores que se dedicaram a outras regiões de Minas
Gerais. A principal contribuição desta pesquisa foi a busca pela demarcação do período
da vida que compreende a fase infantil, de acordo com o contexto estudado. Tal
exercício foi realizado para os órfãos de ambos os sexos, tendo como aportes as
Ordenações Filipinas e, especialmente, os dados encontrados na própria documentação
analisada. Segundo as médias calculadas a partir dos dados contidos nos inventários e
prestações de contas de tutela, concluo que a infância, para o sexo masculino, terminava
por volta dos 15 anos de idade e, para o sexo feminino, dos 12 anos e meio. Tais
resultados revelam uma demarcação da infância diferenciada, havendo disparidade,
conforme o gênero, para a idade da formação, a entrada no mundo do trabalho e/ou para
o matrimônio.
Palavras-chave: Crianças órfãs; Tutores; Famílias; Formação.

ABSTRACT

This dissertation is based on the History of Childhood. The objectives of the research
were to describe the socioeconomic and cultural profile of families and legal guardians
of orphans registered in the Court of Orphans of the district of Rio das Mortes, from
1823 to 1831. The geographical cut taken as reference was the town and administrative
area of São João del-Rei, with more families living in the rural than in the urban area. I
carried out a documentary research, using the legislation pertinent to orphans in the
period (the Philippine Ordinances) and data of a quanti-qualitative nature, collected in
documents, such as guardianship books and post-mortem inventories. Among these, I
used more vertically those who had the provision of accounts of guardianships. Through
the historically contextualized analysis of the data, I observed evidence of formation /
instruction to which these orphans had access, which varied according to gender,
economic group, and, especially, ages. I noticed that girls were given to "housework,"
such as embroidering, sewing, spinning, and few had access to reading and writing. The
boys had greater access to the cultures of writing, to higher stages of instruction, and to
business management. These characteristics corroborate with the results obtained by
researchers who have dedicated themselves to other regions of Minas Gerais. The main
contribution of this research was the search for the demarcation of the period of life that
includes the infantile phase, according to the studied context. This exercise was carried
out for orphans of both genders, taking into account the Philippine Ordinances and
especially the data found in the documentation analyzed. According to the averages
calculated from the data contained in the inventories and provision of accounts of
guardianships, I conclude that childhood for males ended at around 15 years of age and,
for females, at 12 years and a half. These results reveal a demarcation of differentiated
childhood, there being disparity, according to gender, for the age of formation, entry
into the world of work and / or marriage.
Keywords: Orphaned children; Legal guardians; Families; Formation.
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Introdução

A presente pesquisa de dissertação de Mestrado relaciona-se com outra iniciada
ainda na graduação em Pedagogia, na Universidade Federal de São João del-Rei,
quando tive a oportunidade de realizar um trabalho de Iniciação Científica 1. Dessa
maneira, foi durante esta primeira pesquisa que pude tecer algumas considerações
iniciais a respeito de sujeitos ainda pouco estudados no campo da História da Educação,
quais sejam: órfãos, suas famílias e tutores.
A pesquisa, retomada e ampliada no Mestrado, tomará como sujeitos de estudo
os mesmos órfãos que viveram no século XIX, especialmente aqueles que se
encontravam no período da vida nomeado como infância. Assim, este trabalho se filia
aos estudos sobre a História da Criança e da Infância, estando também em confluência
com a História da Família, como se verá adiante. De minha parte, considero que o
trabalho de Iniciação Científica realizado foi de fundamental valia para o
prosseguimento desta pesquisa de temática ainda nova, pois, a partir dela, creio ter
preenchido algumas lacunas que a experiência da Iniciação Científica não foi capaz de
realizar, além de ter possibilitado uma satisfação pessoal para mim como pesquisadora.
Para definir o panorama da pesquisa, exponho como o objeto de pesquisa foi
construído, tendo como pano de fundo considerações a respeito de estudos feitos no
campo da História da Educação, mais precisamente sobre a História da Infância. Ao
fazer considerações sobre a infância e sua historicidade, apresento obras de autores que
se dedicaram ao tema e como contribuíram para que o estudo fosse desenvolvido.
Em relação ao tema geral do trabalho, há que se fazer, primeiramente, uma
diferenciação entre as noções de infância e de criança. No Brasil, até a década de 1930,
estes termos apareciam nos escritos sobre educação de forma indistinta. Neste estudo, o

nem toda criança tem direito ou goza plenamente da infância, dependendo da forma
como vive e é educada.

1

rianças órfãs, suas famílias e tutores (São João del-Rei,
orientação da Profª Drª Christianni Cardoso Morais (DECED/UFSJ), no período
compreendido entre agosto de 2012 a julho de 2013 e que teve como agência financiadora o CNPq.
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Outra diferenciação importante a se fazer diz r

verá no decorrer do trabalho, no período tomado como recorte cronológico, de acordo
com a legislação vigente, órfãos poderiam ter até 25 anos de idade e, portanto, não eram
necessariamente crianças. A caracterização dos sujeitos estud
na observação da recorrência das idades com que os mesmos
perderam os pais. Além do mais, nesta pesquisa apresenta-se uma caracterização da
documentação2. Tal empreendimento, ainda não realizado pelos estudos do campo da
História da Infância, mostra seu caráter inovador neste sentido.
Os dados utilizados para a construção deste estudo permitiram vislumbrar o
perfil das crianças órfãs e de suas famílias, mas possuem limites, pois não há
informações sobre a forma como as crianças viveram a idade infantil e tampouco há
dados sobre as perspectivas das próprias crianças em questão. Tal consideração
corrobora com o que afirma Gouvêa:
Ao contrário dos demais sujeitos históricos investigados pela Nova
História que, através de suportes variados, deixaram um registro de
sua experiência coletiva, a criança não se fez propriamente autora da
própria história, mas destinatária de discursos e práticas destinados à
sua formação para a vida adulta (2008, p.105).

No Brasil, desde a década de 1920, a infância desvalida vem sendo discutida
como problema para o país. No ano de 1920, ocorreu o Primeiro Congresso Brasileiro
de Proteção à Infância e, em 1927, foi promulgado o Código de Menores, a partir do
qual o Estado assumiu obrigações com os menores de idade, combinando assistência e
repressão (FREITAS E BICCAS, 2009, p.48). A visão atual, a qual apregoa que as
crianças são sujeitos com peculiaridades e subjetividade, distintas dos adultos e que a
infância necessita de cuidados específicos, só foi se tornar notável a partir da segunda
metade da década de 1960. Nessa época, houve a multiplicação dos trabalhos sobre a
realidade da criança e da infância através dos tempos.
Um dos mais famosos pesquisadores que se debruçou sobre o tema foi Philippe
Ariès, no livro intitulado História Social da Criança e da Família (1981), cuja primeira
2

Nos capítulos 2 e 4, a questão das idades será devidamente abordada e explicitada.
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edição francesa data de 1960. Nesta obra, Ariès tratou da infância na França em dois
períodos distintos: a Idade Média e a Idade Moderna. Segundo o autor, no período
medieval não existia o sentimento de proteção e cuidado dos adultos pela infância. Não
havia sentimento de apego pelas crianças. A criança não era tratada como um ser
especial, não existia a particularidade no que se refere à idade infantil. Porém, as
crianças não eram negligenciadas ou desprezadas. Apenas não se diferenciavam
crianças de adultos, inclusive no modo de se vestir. Até o século XVIII, a infância foi
considerada como um estado diferente do adulto apenas no tamanho, não se
reconhecendo as necessidades de cuidado e afeto para com as crianças.
Ariès (1981) ainda destaca a importância que a criança vai adquirindo dentro da
sociedade. Ao se utilizar da iconografia, apresenta a distinção que a família e,
propriamente, a criança vão assumindo ao longo do tempo, culminando em sua
valorização na sociedade industrial. O autor ainda constata que o tratamento para com
as crianças passou por quatro estágios: a indiferença, a paparicação , a moralização e,
por fim, o cuidado com a saúde. Além disso, afirma que foi a partir do século XVII que
a infância ganhou destaque, pois foi considerada uma etapa de preparação para a vida
adulta e que, portanto, precisava ser educada. Apesar de não abordar assuntos como o
da infância abandonada e marginalizada, esse trabalho trouxe à tona temas referentes à
criança e à infância, sendo estes objetos de estudo de pesquisadores de variados campos
atualmente.
O surgimento de campos específicos para tratar a infância começou a se
desenvolver a partir da década de 1960. Posteriormente, na década de 1980, com os
estudos de Régine Sirota, inaugurou-se uma nova vertente chamada Sociologia da
Infância, a qual tem se pautado em pesquisas que tratam das crianças como sujeitos.
Na historiografia, o nome de Philippe Ariès não é consenso geral como o
pesquisador que inaugurou o campo de estudos da História da Infância. No livro
Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, o pesquisador brasileiro,
Moysés Kuhlmann Jr., traz abordagens utilizadas por diferentes autores sobre a infância
e a sua História, além de tratar de questões que envolvem a história das instituições de
educação infantil e suas relações com a história da infância e a da assistência. Dessa
forma, os temas tratados oferecem um panorama de abordagens, fontes e pesquisas
sobre as crianças, consideradas historicamente em seu processo de interação social e
desenvolvimento pessoal. No capítulo inicial dessa obra, intitulado Infância, história e
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educação, podem ser encontradas algumas considerações que vão contra o pioneirismo
de Ariès, quando Kuhlmann Jr. afirma que
desde a década de 1960, vêm sendo publicados vários trabalhos na
historiografia inglesa, francesa, norte-americana e italiana, que
representam um impulso significativo à história da infância. Mas a
ideia de que a preocupação com esse tema seja derivada da obra de
Ariès, ou mais genericamente, de que tenha surgido apenas naquela
década, precisa ser problematizada (1998, p.17).

O pesquisador amplia suas considerações sobre o tema,
histórias da infância desde o século XIX, ao menos, e faz-se necessária certa cautela
para se caracterizar os pioneirismos no estudo da criança e no uso de fontes ou enfoques
). Ademais, Kuhlmann Jr. discorda de Ariès em relação ao sentimento
de infância ser inexistente na Idade Média, mediante a seguinte constatação:
O sentimento de infância não seria inexistente em tempos antigos ou
na Idade Média, como estudos posteriores mostraram. Em livro escrito
pelos historiadores Pierre Riché e Daniele Alexandre-Bidon (...),
fartamente ilustrado com pinturas e objetos, arrolam-se os mais
variados testemunhos da existência de um sentimento da
especificidade da infância, naquela época (1998, p.22).

No trabalho de Kuhlmann Jr., dois últimos aspectos merecem ser destacados:
para o autor, ao contrário do que Ariès afirma, a História da Infância não é uma história
linear e evolutiva, e que, por isso, não pode ser passível a generalizações e, por fim,
afirma que o historiador francês, ao se basear em documentos produzidos por famílias
abastadas ou a pedido delas, escreveu sim uma História da Infância, porém de meninos
ricos, pois

embora reconhecendo o papel preponderante que os setores
dominantes exercem sobre a vida social, as fontes disponíveis - como,
por exemplo, o diário da educação de Luís XIII, utilizado por Ariès geralmente favorecem a interpretação de que essas camadas sociais
teriam monopolizado a condução do processo de promoção do
respeito à criança (1998, p.23-24).

Além das publicações já citadas sobre o tema em estudo, a obra intitulada Uma
História da Infância, de Colin Heywood também traz importantes considerações ao
apresentar um panorama de pesquisas realizadas em países da Europa e na América do
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Norte. Para Heywood, durante muito tempo, poucos foram os historiadores que se
dedicaram a estudar a infância, sendo que, até mesmo em meados da década de 50 do

existiam no período tinham uma visão macro, na medida em que traziam um
caráter profundamente institucional, descrevendo o surgimento dos
sistemas escolares, a legislação sobre o trabalho infantil, as agências
especializadas em delinquentes juvenis, os serviços de bem estar
infantil e assim por diante. As próprias ideias sobre a infância e as
crianças pouco eram tratadas (2004, p.13).

O autor também afirma que os historiadores lidam com um problema específico
no desenrolar de suas pesquisas: encontro de fontes para o estudo das infâncias do

destinados a elas

(id., p.14). Contudo,

reconhece que, mesmo com tais dificuldades, os historiadores têm demonstrado uma
criatividade surpreendente na utilização de fontes. Assim, recorrem a dispositivos
diversos que vão desde os registros oficiais produzidos por inspetores de fábricas e
escolas até os brinquedos, jogos, mobílias e similares, porém, esse acesso a uma visão
da infância se dá a partir do olhar adulto.
Em consonância ao trabalho de Kuhlmann Jr., Heywood também aponta
algumas críticas ao trabalho de Ariès, pois considerou que este cometeu um exagero ao
afirmar que não existia um sentimento de infância na Idade Média e, procurando rebater
esse argumento, apresenta uma série de estudos que provam justamente o contrário.
Todavia, o trabalho de Colin Heywood não se detém somente a criticar as
abordagens empreendidas por Ariè
sociedades medievais podem ter percebido a infância, os principais momentos de
transformação na história das ideias nessa esfera entre o início da Idade Média e o
(id., p.16). Procura, ainda, concentrar-se nos relacionamentos
entre as crianças e suas famílias, além de abordar temas que são do âmbito do trabalho,
da saúde e da educação.
Se Heywood (2004) tomou como recorte geográfico alguns países europeus e
Estados Unidos, em contrapartida, Ariès (1981) tomou exclusivamente a França,
enquanto António Gomes Ferreira, na obra intitulada Gerar Criar Educar: a criança no
Portugal do Antigo Regime (2000) retrata a situação de dualidade pela qual as crianças
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lusas passavam. Havia, por um lado, uma infância marcada pelos benefícios de uma
família abastada e, por outro, aqueles muitos que não conheceriam nada além da dura
realidade de uma subsistência marcada pela precariedade e uma sobrevivência
constantemente ameaçada. O recorte cronológico dessa análise é o desenrolar do século
XVIII, século este de mudanças, marcado por princípios opostos tanto no âmbito
cultural e socioeconômico quanto no que diz respeito aos saberes científicos e médicosanitários. Nesse período, a criança na sua especificidade anatômica e fisiológica era
muito mal conhecida e Ferreira (2000) credita a tratados médico-sanitários setecentistas
uma particular contemplação da criança que favoreceu tratados posteriores de
Puericultura3.
No século XVIII, a concepção e a gestação eram envoltas em mistérios e
dúvidas, assim como o parto era acompanhado por grandes sofrimentos, devido à falta
de conhecimentos obstétricos e a grande maioria das mães não se preocuparem com o
cuidado dos recém-nascidos, sendo a vida deles completamente efêmera e a morte
naturalizada. A obra de Ferreira (2000) também aborda a questão da infância
abandonada, ressaltando o

aparecimento de instituições de cunho público,

especialmente voltadas para proporcionar a essas crianças uma criação e educação
minimamente dignas, tema este que não foi abordado por Ariès (1981).
Não foram somente historiadores do velho continente que tiveram obras
significativas sobre Infância. No que se refere à realidade brasileira, a primeira
publicação neste campo de interesse foi o livro organizado por Mary Del Priore,
História das crianças no Brasil
história da criança fez-se à sombra daquela dos adultos. Entre pais, mestres e senhores
ou patrões, os pequenos corpos dobravam-se tanto à violência, à força e às humilhações,

p.7). Assim como em Ferreira (2000), o livro organizado por Del Priore (1991) também
tratou da infância pouco favorecida, ao dirigir olhares desde as crianças indígenas até as
exploradas como mão de obra barata e, além dessas, tratou também da infância
abastada. Esta publicação tem como recorte cronológico o século XVI ao século XX e
contou com a contribuição de historiadores, sociólogos e educadores que tiveram o
3

A Puericultura (do Latim pueris) trata-se de uma especialidade da Pediatria e refere-se aos cuidados
integrais com o desenvolvimento dos bebês, desde a amamentação até o crescimento e a condição
neuropsicomotora.
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intuito de trazer esses sujeitos à luz da história. Ainda segundo Del Priore (1991), os
porta-vozes da história da criança e da infância no Brasil são médicos, professores,
padres, legisladores e educadores. É por meio de relatos desses profissionais que se
pode esclarecer a história da infância brasileira, uma vez que os relatos das próprias
crianças são fontes raras em nossa documentação.
Sob o ponto de vista regional, ao tomar como recorte geográfico São João delRei, há um trabalho de referência que investigou as crianças no século XIX. Tendo
como período pesquisado 1827 a 1888, na monografia de especialização cujo título é
Roda dos expostos: um caminho para a infância abandonada (1996), Diana Campos
Resende traçou o panorama histórico da criança rejeitada nos oitocentos, da ação do
Estado e das entidades filantrópicas em prol dessas crianças e do modo de vida delas
naquele contexto, temas estes que historiadores como Ferreira (2000) e Del Priore
(1991) trataram, ainda que de forma tangencial, em suas obras.
Resende (1996) salienta que, no século XIX, a ação dos higienistas nos lares
implicou em uma mudança de tratamento em relação às crianças, que passaram a
receber mais cuidados. A pesquisa aborda a situação das crianças abandonadas
referenciadas como enjeitadas e/ou expostas (leia-se abandonadas), dando especial
ênfase à roda dos expostos, instituição responsável pela acolhida, cuidados e educação
das crianças abandonadas, assim como o destino mais provável destas após atingirem
idade considerada como aptas a cuidar de si mesmas.
É notável que os estudos sobre infância venham paulatinamente aumentando,
sendo crescente a mobilização de pesquisadores dos mais diversos campos de estudo e,
até mesmo, a ocorrência de parcerias entre brasileiros e estrangeiros, como exemplo na
obra Para a construção histórica da infância (2007) organizada por Alberto Lopes,
Luciano Mendes de Faria Filho e Rogério Fernandes, a qual resultou do trabalho
conjunto de investigadores brasileiros e portugueses. Com um total de dezesseis
capítulos, os trabalhos trazem diferentes perspectivas ao tratar a infância de um e outro
lado do Atlântico. Nesta coletânea, os textos não se restringem a tratar de uma infância

LOPES et al, 2007, p.9). Parte-se do
entendimento de que os sujeitos crianças ocuparam espaços e tempos variados, sendo

sobrepõem-se as alteridades dos tempos sociais que delimitam o território onde cada um
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). Dessa forma, o recorte geográfico não se limita somente a um país, como é
possível notar nas obras anteriormente aludidas, mas, ao contrário, une de certa maneira,
Portugal a sua antiga colônia.
Em publicação intitulada História social da infância no Brasil (2009), sob a
organização de Marcos Cezar de Freitas, é apresentado um estudo multidisciplinar sobre
a história da infância em nosso país. A obra é dividida em doze capítulos, sendo que um
trata da questão dos expostos, enfatizando o papel exercido pela Roda dos Expostos no
recolhimento de crianças abandonadas. De autoria de Maria Luiza Marcilio, o capítulo
A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil - 1726-1950 remete
à roda como um dos mais longos episódios da história da assistência social no Brasil e
uma das instituições mais duradouras de assistência à infância. No capítulo de autoria de
Miriam Moreira Leite, A infância no século XIX segundo memórias e livros de viagem,
a infância é apresentada a partir das memórias dos viajantes, nas quais as questões
relacionadas à assistência à infância são as mais densas, sendo o Estado conclamado a
assumir responsabilidades acerca da tutela sobre a infância abandonada do período em
questão. As duas pesquisadoras, cujos capítulos foram acima mencionados, lançaram
um olhar para a questão da infância assistida pelo Estado e o século XIX foi um escopo
temporal comum por elas estudado.
A centralidade dada nos estudos consultados à relação criança-escola pôde ser
confirmada após consulta às produções científicas que tratam sobre a infância e a
educação, como os Anais do Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE),
do Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais
(COPEHE-MG), na Revista Brasileira de Educação (RBE), na Revista Brasileira de
História da Educação (RBHE), na Revista Brasileira de História (RBH) e no Banco de
Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)4.
Os dados referentes aos congressos acima citados podem ser visualizados na
tabela 15. A part
oscilou a cada edição do CBHE. O
4
Os descritores escolhidos para a busca e análise do material publicado nos congressos, revistas e na
plataforma CAPES foram: Infância; Assistência à Infância e Infância e Educação. Expressões buscadas
nos resumos e/ou nas palavras-chave, indicadas pelos próprios autores dos trabalhos.
5
Tomei como base as tabelas elaboradas por Ferreira (2014, p.14-15), sobre o período de 2000 a 2015,
anos estes em que as edições dos congressos foram realizadas. Todavia, realizei modificações no trabalho
de Ferreira, para adequar os dados à presente pesquisa e incluí materiais referentes às últimas edições dos
dois congressos realizados: VIII CBHE (2015), VII e VIII COPEHE-MG (2013 e 2015), respectivamente.
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menor volume percentual da soma de publicações relacionadas aos descritores
supracitados em relação ao total de produções foi igual a 3,27%, registrado no II CBHE
realizado em 2002 e o maior volume foi igual a 6,12%, registrado no VI CBHE
realizado em 2011. E, por fim, a média percentual das somas dos descritores para todos
os eventos realizados foi de 4,49%. Considerando os 4.915 trabalhos aceitos, o descritor

e, finalmente, 48 (0,97%) trabalhos
Após a apresentação da relação quantitativa de trabalhos aceitos, durante as oito
edições do CBHE e que são relacionadas à Infância, ainda na tabela 1 pode ser
visualizado o mesmo tipo de informação, porém em relação ao principal congresso de
História da Educação de Minas Gerais, o COPEHE-MG6. É presumível perceber como
as produções sobre os descritores supracitados também tem oscilado a cada edição. Na
edição do ano de 2001 não houve registros de publicações nos descritores

e 2015 faltaram publicações relacionadas a apenas um dos descritores. O menor volume
percentual da soma de publicações relacionadas aos descritores em relação ao total de
produções foi igual a 1,17%, registrado no VIII COPEHE-MG, realizado em 2015 e o
maior volume foi igual a 6,62%, registrado no II COPEHE-MG, realizado em 2003. E,
por fim, a média percentual das somas dos descritores para todos os eventos realizados
foi de 4,50%. Considerando os 1.038 trabalhos aceitos, o descritor mais representativo

o total) e,

6

Os anais das edições do VII e VIII COPEHE-MG não foram encontrados nos sites dos congressos e,
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Tabela 1
Levantamento quantitativo dos trabalhos relacionados à Infância nos
Cadernos de Resumos do CBHE e COPEHE-MG (2000-2015)
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Na busca pelos trabalhos aceitos durante a VIII e última edição do CBHE,
deparei-me com duas comunicações individuais de interesse para a pesquisa7. A
primeira delas, intitulada Legislação e educação da infância no governo imperial
(1808-1890), de autoria de Kate Paula Nunes Dias e Moysés Kuhlmann Júnior (2015)
traz uma reflexão sobre os embates, tensões, disputas e desdobramentos que permearam
o contexto histórico sobre a educação na infância e suas relações sociais,
especificamente no período imperial, ao se ter como principal aporte a documentação
sobre Legislação e Infância da Coleção de Leis do Império do Brasil. Por se tratar de
uma pesquisa ainda em andamento, os autores indicam, de maneira sucinta, alguns
aspectos organizacionais e funcionais de instituições direcionadas para o atendimento à
infância no período do Império Brasileiro, no que diz respeito às funções sociais e
educacionais que desempenharam em sua trajetória histórica, e que, nos casos de
permanência, ainda desempenham.
Em A infância sob tutela: um estudo sobre os contratos de soldada e os autos de
tutela na Comarca de Ribeirão Preto (1876-1917) os autores Luciana Bachiega
Magosso e Sérgio César da Fonseca (2015), tem nos anos finais do Império e iniciais da
República seu recorte cronológico, diferentemente de Dias e Kuhlmann Júnior (2015),
que se concentraram no período imperial brasileiro. Os pesquisadores tiveram como
objetivo principal compreender as intervenções do discurso jurídico do período
pesquisado no cotidiano da infância desvalida na Comarca de Ribeirão Preto, tendo
como base documental os autos de tutela e os contratos de soldada produzidos naquela
região. Por ser também uma pesquisa em desenvolvimento, os autores percebem que a
visão da sociedade brasileira da época acerca do sentimento de infância era nebulosa, ao
se estabelecer uma dicotomia entre os direitos e especificidades no cuidado com as
crianças e sua educação. Além disso, observa que os vínculos entre as famílias destes
sujeitos com o Estado equivaliam-se pelo acompanhamento e formação moral. No que
tange às crianças desvalidas, estas deveriam ser estrategicamente disciplinadas para que
não se rendessem ao vício do ócio.
Em relação às revistas pesquisadas (RBE, RBHE e RBH), os descritores em
estudo também foram buscados e os resultados são apresentados na tabela 2.

7

Comunicações estas pertencentes ao eixo temático 4 (História da Educação das Crianças, Jovens e
Adultos no Brasil) que são de pautas que se relacionam diretamente a minha pesquisa.
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Tabela 2
Levantamento quantitativo dos trabalhos relacionados à Infância na RBE8, RBHE9 e
RBH10 (1997-2016)11

8
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14132478&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 abr. 2016.
9
Disponível em: <http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/issue/archive>. Acesso em 17 abr. 2016.
10
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01020188&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 19 mai. 2016.
11
Em relação ao ano de 2016, os dados mostrados se referem às edições que estavam disponíveis quando
se empreendeu o trabalho para a qualificação.
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A partir da tabela 2, é possível perceber como as produções sobre os descritores

durante os dezessete anos de edições da RBE. O menor volume percentual da soma de
artigos relacionados aos descritores supracitados em relação ao total de produções foi
igual a 2,22%, registrado em 2014. O maior volume foi igual a 15,38% registrado em
2001, no qual 26 artigos foram publicados

um dos menores quantitativos anuais

e

ainda assim conteve maior relação de artigos associados aos temas de interesse, o que
acabou por superar o quantitativo de 45 artigos aceitos em 2014
deles

até então o maior

que teve somente um trabalho relacionado

média percentual das somas dos descritores para todos os anos de edições da revista foi
de 6,80%. Ademais, pode ser visualizada a escassa presença de produções, ao longo dos
anos, cujos temas se relacionam à Infância. A partir de 2013, a revista passou a contar
com quatro edições por ano, e, por conseguinte, mais artigos publicados. Contudo, não
foi verificado o mesmo crescimento do número de publicações associadas a temas da
História da Infância, sendo encontrados poucos artigos. Além disso, também é possível
notar que, nas edições de 2005, 2007, 2009, 2012, 2013 e 2016, até agora, não há
nenhum artigo relacionado aos descritores escolhidos para a busca de trabalhos.
Contudo, as outras edições contemplaram os descritores, perfazendo um total de 21
artigos (o que representa 3,94% do total do montante).
Em relação à RBHE, durante os dezesseis anos em que tem sido editada, as
produções sobre os descritores também oscilaram. É possível perceber que o menor
volume percentual da soma de artigos relacionados aos descritores (em relação ao total)
foi igual a 4,16%, registrado em 2012. O maior volume foi igual a 15,38%, registrado
em 2004. E, por fim, a média percentual das somas dos descritores para todos os anos
de edições da revista foi de 10,35%. Também fica evidente a inexpressiva publicação de
artigos que contemplam a área de estudos sobre Infância, mesmo após a publicação de
três edições anuais, a partir do ano de 2007. Outro aspecto que chama atenção é que,
mesmo em se tratando de uma revista sobre História da Educação, não houve artigos
publicados sobre os descritores

no

foram encontrados no decorrer das edições.
No que diz respeito à RBH, a última revista consultada, durante os vinte anos de
edições, também se percebe que as produções sobre os descritores sofreram oscilação. O
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menor volume percentual da soma de artigos relacionados aos descritores em relação ao
total de produções foi de 2,94%, registrado em 2001 e o maior volume foi igual a
17,39%, registrado em 1999. Por fim, a média percentual das somas dos descritores para
todos os anos de edições da revista foi de 8,77%. Ainda, ao se observar a tabela, é
possível perceber como a produção sobre o tema de estudo foi escassa no período de
edições da revista, pois somente sete artigos trataram do tema (o que representa 1,55%
do total de artigos). Porém, mesmo com a inexpressiva produção, merece ser destacado

-se a maior publicação sobre o tema em

2001, único com três edições da revista, somente um arti
Por fim, ao consultar a produção abrigada no Banco de Teses da Capes12, foram
encontrados 296 registros, sendo 225 dissertações (76,01%) e 71 teses (23,99%) que se
relacionam à História da Infância referentes aos anos de 2011 e 201213. No entanto,
devido à abrangência do tema e por perceber, a partir da leitura dos resumos, que nem
todos contribuiriam para a pesquisa, optei por uma busca mais seletiva, utilizando o
termo História da Infância associado a outras temáticas de interesse para o trabalho,
quais sejam: assistência à infância; infância e educação e infância órfã. Dessa forma,
dentre as 225 dissertações e 71 teses mencionadas anteriormente, foram encontradas 12
dissertações de mestrado (5,33%) e quatro teses de doutorado (5,63%) relacionadas à
assistência à infância, 123 dissertações de mestrado (54,66%) e 47 teses de doutorado
(66,19%) ligadas à infância e educação, uma pesquisa de mestrado (0,44%) e uma de
doutorado (1,40%) referentes à infância órfã.
No rol das dissertações e teses cujos resumos se encontram no Banco de Teses
da Capes, tendo em vista o período de abrangência curto, foram localizados trabalhos14
12

<http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em 12 abr. 2016.
Na página inicial do site
equipe responsável está realizando uma análise dos dados informados e identificando registros que por
algum motivo não foram informados de forma completa à época de coleta dos dados. Assim, em um
primeiro momento, apenas os trabalhos defendidos em 2012 e 2011 estão disponíveis. Os trabalhos
defendidos em anos a
de 2013, quando teve acesso ao banco como um todo. Dessa forma, localizou 1.521 dissertações e 406
teses que se dedicaram à História da Infância, produzidas entre os anos de 1987 e 2011.
13

14

assim, poderia encontrar pesquisas que tivessem relação direta com a minha.
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que se aproximam desta pesquisa e com os quais será possível estabelecer diálogos no
decorrer da escrita. Um deles trata-se da dissertação de José Carlos da Silva Cardozo
(2011), intitulada Enredos tutelares: o Juizado de órfãos e a (re)organização da família
porto-alegrense no início do século XX. O objetivo do trabalho foi compreender como o
Juízo dos Órfãos influenciou a (re)organização das famílias, os hábitos e os costumes da
população porto-alegrense nos anos iniciais do século XX. O contexto fora marcado por
ideais de modernização do país por meio da aquisição de características europeias de
civilidade e, para que isso se concretizasse era necessário mudar hábitos e costumes da
população. Dessa forma, teve-se o propósito de analisar como um determinado grupo de
famílias e crianças porto-alegrenses, em sua grande maioria, oriundas das classes
populares, recebeu as influências desses novos ideais, no período compreendido pelos
anos de 1900 a 1927. Para tanto, a pesquisa teve como fundamentação teóricometodológica a História Social, a fim de compreender como o processo de
modernização e industrialização ocorrido na cidade de Porto Alegre influenciou a
estrutura e a (re)organização social da família e, consequentemente, o cuidado para com
a criança. Em relação aos documentos utilizados, Cardozo (2011) fez uso de processos
de tutelas, os quais estão alocados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
(APERS) totalizando 823 processos e perfazendo um total de 1.290 crianças. O autor
percebeu um constante crescimento do número de processos de tutelas abertos em Porto
Alegre, revelando que a população, embora também aumentasse no período, fazia uso
desse órgão jurídico para resolver suas querelas envolvendo menores de idade e,
consequentemente, os Juízes de Órfãos, cada vez mais, foram se tornando figuras
centrais nessas questões. Além disso, foi possível verificar que as famílias portoalegrenses foram influenciadas pelos ideais elitistas, ao fazer uso do instituto da tutela
como meio de zelo e proteção dos menores, procurando, assim, mantê-los dentro dessas
novas diretrizes a que o modelo republicano do início do século XX estava sujeito.
Se Cardozo (2011) teve seu recorte cronológico estabelecido nas primeiras
décadas do século XX, a dissertação,
educativas dos órfãos de famílias abastadas da Comarca do Rio das Velhas (17501800) de autoria de Talítha Maria Brandão Gorgulho teve como escopo temporal a
segunda metade do século XVIII e objetivou analisar as estratégias e práticas educativas
dos órfãos de famílias abastadas da Comarca do Rio das Velhas. A pesquisadora
utilizou de inventários e testamentos, atentando para as prestações de contas de tutela
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anexadas a alguns documentos, os quais estão acondicionados nos arquivos do Museu
do Ouro/Casa Borba Gato/IBRAM de Sabará-MG. Como aporte teórico-metodológico,
Gorgulho (2011) se baseou na História Social, assim como Cardozo (2011), o que acaba
por aproximar as duas pesquisas nesse aspecto. Foi possível à pesquisadora perceber as
peculiaridades da sociedade mineira setecentista, bem como a notável diferenciação
entre a educação destinada aos órfãos do sexo masculino em comparação com o sexo
feminino, das famílias abastadas, tema este ainda pouco estudado pela História da
Educação. Gorgulho (2011) ainda postula que, via de regra, independentemente da
atividade exercida pelos pais e da condição de nascimento dos filhos reconhecidos

na segunda metade do século XVIII, investiam na instrução por meio do letramento de
seus descendentes.
O século XVIII como recorte temporal pode ser visto também na tese de Vera
Maria dos Santos, intitulada A mulher de posses e a instrução elementar na capitania de
Sergipe Del Rey nos anos setecentos, mais precisamente os anos de 1720 a 1800. Outra
comparação que pode ser feita é em relação ao aporte teórico-metodológico, já que
Santos (2011) se baseou na Nova História Cultural, vertente esta que a auxiliou a situar
seu objeto de estudo, quais sejam: a mulher e a instrução dos órfãos da elite sergipana
setecentista, ao passo que, Cardozo (2011) e Gorgulho (2011) fizeram uso da História
Social. Em relação ao objetivo, Santos (2011) procurou desvelar o modo pelo qual a
mulher de posses viabilizou, nos setecentos, a instrução elementar dos seus órfãos
menores. Para isso, a pesquisadora trabalhou com 78 inventários, documentos
disponíveis no Arquivo Geral do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Atentando para
aqueles que apontavam pistas sobre a instrução no período colonial sergipano, percebeu
que tais indícios se encontraram em 35 deles, por meio das prestações de contas de
tutela a eles anexados, nos quais foi possível rastrear vestígios da instrução elementar
dos órfãos menores, entre as mulheres que foram inventariantes, dada a obrigação
relegada a elas de prestar contas da tutela de seus filhos, quando instituídas como
tutoras. Ao fim de sua análise, a pesquisadora defende que as mulheres de posses, sob a
atmosfera da circulação do saber e da civilização da Capitania de Sergipe Del Rey, não
viveram reclusas, pois exerceram atividades diversas, desde a administração de
engenhos até a tutoria de seus filhos órfãos menores de vinte e cinco anos de idade.
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Além do mais, destaca que a lealdade dessas mulheres de posses à Coroa Portuguesa,
consistiu, assim, em um mecanismo importante na administração da Colônia.
Outro trabalho com o qual se poderá estabelecer um diálogo é a dissertação de
Ivana Otto Rezende (2012), que tem como título: Os órfãos da cidade do látex (18971923)15. Assim como Cardozo (2011), Rezende (2012) também se ocupou em abordar o
funcionamento dos Juízos dos Órfãos, porém da cidade de Manaus/AM, relacionado à
ação da população que buscava tal instância como um locus para a resolução de
conflitos que envolviam menores órfãos e tutelados. Tal análise teve por objetivo
recuperar a processualística da instituição envolta no cotidiano de uma parcela da
população e suas estratégias de sobrevivência frente a tais imposições regulamentares.
A análise se fez a partir dos processos de tutela contidos no extinto Juízo dos Órfãos,
entre os anos de 1897 e 1923, instituição que deliberava sobre o direcionamento a ser
dado aos órfãos ou tutelados, futuros cidadãos brasileiros republicanos. O tipo de
documentação utilizada na pesquisa e o recorte cronológico estabelecido também se
aproximam bastante do estudo de Cardozo (2011).
Após a exposição destes trabalhos, foi possível perceber como a temática da
infância perpassou por todos eles, ainda que de maneira que os aproximavam ou
distanciavam. Outro aspecto que chama atenção diz respeito à documentação utilizada,
pois em todos os trabalhos pude perceber que os pesquisadores fizeram uso de
documentos produzidos para prestação de contas aos juízes de órfãos. Dessa forma,
ficou bem nítida a forma como cada sociedade retratada em um período determinado, se
dirigia a esses sujeitos crianças, culminando assim em complexos fenômenos sociais e
culturais distintos, visto que se deu em quatro regiões brasileiras

Norte, com a

pesquisa de Rezende (2012), Nordeste, com a de Santos (2011), Sudeste com a de
Gorgulho (2011) e Sul com a de Cardozo (2011), tal ocorrência foi fundamental para
que eu tivesse uma visão global e, ao mesmo tempo, crítica dessas pesquisas.
Há, ainda, dois outros trabalhos que são de extrema valia para um diálogo com a
minha pesquisa, mesmo não tendo sido encontrados via Banco de Teses da Capes. O
primeiro trata-se da dissertação intitulada Negócios de família, gerência de viúvas.
Senhoras administradoras de bens e pessoas (Minas Gerais 1750-1800) de autoria de
Raquel Mendes Pinto Chequer, defendida em 2002 e o segundo consiste na tese O papel
15

Este trabalho não foi encontrado na íntegra. Portanto, os dados aqui expostos dizem respeito às
informações que constam na Plataforma CAPES, de forma muito resumida.
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dos tutores na educação e na inserção social de órfãos no Termo de Mariana (17901822), defendida em 2016, por Leandro Silva de Paula.
O estudo de Chequer (2002) se insere no campo da História das Mulheres e da
História da Família e teve como objetivo adentrar-se pelo interior da Capitania de Minas
Gerais, sem, contudo, privilegiar uma única região. O recorte cronológico escolhido foi
a segunda metade do século XVIII e objetivou analisar situações cotidianas decorrentes
da morte do esposo de algumas senhoras. Concomitantemente, procurou dirigir olhares
sobre o papel destas mulheres enquanto tutoras ou responsáveis pelos negócios da
família, ao mesmo tempo em que esclarece até que ponto tais viúvas puderam ter
controle sobre os espólios e a sua unidade doméstica. Para o empreendimento de tal
análise, a pesquisadora toma como fontes documentais 113 concessões de tutelas para
viúvas que habitavam a Capitania de Minas Gerais, alocadas no Arquivo Histórico
Ultramarino, do período de 1750 a 1800. Porém, ao constatar que poucos eram os
processos legíveis, a pesquisadora decidiu buscar outras informações relacionadas às
viúvas em diferentes fontes, todas estas provenientes de arquivos cartoriais, contudo,
não abandonou a documentação escolhida a priori por completo. Chequer (2002) pôde
concluir que, quando era permitido o exercício da tutela de seus filhos, as mulheres
visavam simplesmente o resguardo do patrimônio familiar e a garantia da perpetuação
do seu grupo, atuando de maneira similar aos chefes de família falecidos. Portanto,
significava mais do que romper com a dominação masculina existente na sociedade
mineira setecentista.
O trabalho de Paula (2016), assim como o de Chequer (2002), também tomou
como marco espacial a Capitania de Minas Gerais, porém, com maior precisão o Termo
de Mariana, região pertencente à Comarca de Vila Rica. Assim, o objetivo da pesquisa
foi o de investigar o papel e a importância que os tutores exerceram na educação e na
inserção social de seus tutelados provenientes desta região. Ainda de forma comparativa
ao trabalho de Chequer (2002), é possível observar que Paula (2016) também fez uso de
uma documentação variada em sua pesquisa ao consultar, primeira

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana, visando a localizar as contas de
tutela que faziam referência, mais precisamente, à educação de órfãos para o período
estabelecido no seu recorte cronológico, o qual abrangeu o final do século XVIII e
início do XIX. Dessa maneira, a pesquisa se baseou na análise da tutela exercida por 27
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tutores que declararam ter tido despesas relacionadas à educação de seus tutelados e
acompanhou cada uma dessas 25 famílias de órfãos. Uma das constatações a que o autor
chega diz respeito à presença da figura materna na tutela dos filhos, ao observar um
considerável número de mães indicadas em testamento pela sua capacidade de tutelar a
família, assim como de mães que recorriam à Justiça com essa finalidade. Chama
atenção para os casos em que algumas delas tiveram no importante papel de tutoras, ao
adotarem variadas estratégias para assegurarem alguma forma de educação para os
filhos. Nesse aspecto, a pesquisa de Paula (2016) se aproxima bastante à de Chequer
(2002), principalmente ao abordar o papel ativo que certas mulheres mineiras tiveram
no exercício da tutela de seus filhos no período colonial.
Após a apresentação de vários trabalhos nos quais vejo relação direta com o que
venho desenvolvendo em minha pesquisa de mestrado, acredito que minha contribuição
para o campo da História da Educação esteja na maneira de dirigir meu olhar para uma
região sobre a qual não há muitos estudos com esta temática, a Comarca do Rio das
Mortes. Neste trabalho de dissertação, pretendi traçar um perfil socioeconômico das
crianças órfãs, suas famílias e tutores que viveram no século XIX na Vila e Termo de
São João del-Rei (Comarca do Rio das Mortes). O objetivo principal foi compreender e
analisar as estratégias educativas, especialmente aquelas que aconteciam no ambiente
doméstico, destinadas a esses órfãos na idade infantil. Para tal empreendimento, precisei
conhecer

ainda que minimamente

as famílias, bem como o contexto social,

econômico e cultural em que viveram. Por conseguinte, acredito que a proposta dessa
pesquisa figura em um novo olhar sobre a infância, já que não tomei como referência a
infância escolarizada, nem tampouco os órfãos que foram expostos, temas estes que têm
centralidade nos estudos de História da Infância e da Educação no Brasil. Ademais,
procurei compreender, a partir da documentação pesquisada, qual o período da vida era
considerado como infância nos oitocentos. Assim, busquei perceber até que idades os
pequenos eram tratados e educados até atingirem a fase adulta, quando estariam aptos a
casar, trabalhar ou gerir seus próprios negócios

proposta não identificada em trabalhos

de outros pesquisadores.
Considero que, além de trabalhar com sujeitos que ainda necessitam ser
explorados e da documentação original, este estudo contempla São João del-Rei,
localidade esta que foi, no passado, uma das mais importantes das Minas Gerais. A esse
respeito, Graça Filho (2002, p.
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se como área abastecedora de alimentos para a Província do Rio de Janeiro desde as
primeiras décadas do século XIX, antes do início da montagem da cafeicultura
tal evidência pode ser compreendida devido
à proximidade de São João del-Rei com a fronteira da Corte, via Caminho Real, pois foi
permitida a centralização do comércio dos produtos do sul da Capitania (GRAÇA
FILHO, 2002). Assim, além de ter sido um grande centro comercial na primeira metade
do século XIX, tal Comarca ainda foi palco de diversas transformações nos cunhos
político, econômico e social dos séculos XVIII ao XX.
Nesta pesquisa, tive a intenção de tecer considerações sobre os sujeitos a partir
do entrecruzamento de informações oriundas de bases documentais cartorárias inéditas,
as quais terão seus usos devidamente explicados no decorrer do texto. Acredito,
portanto, que as considerações/constatações dessa pesquisa poderão ser utilizadas por
historiadores em futuras pesquisas comparativas, não só em relação ao cenário mineiro
oitocentista, mas, também a outras localidades no que se refere aos estudos do campo da
História da Infância.
Por fim, em relação à organização da dissertação, esta se encontra dividida em
quatro capítulos. No primeiro,

procuro trazer um

quadro geral dos órfãos registrados na documentação consultada, bem como a
justificativa por terem sido escolhidos, tendo, como pano de fundo, acontecimentos que
marcaram o contexto histórico, social e econômico da época. Apresento, também, o
recorte cronológico estabelecido, além do marco espacial e as fontes documentais que
serviram de base para o estudo. Discuto, ainda, a metodologia utilizada para a coleta dos
dados e a pretensão de analisá-los.
A

, segundo capítulo, analiso dados

de natureza quantitativa, referentes às questões econômicas das famílias, bem como
traço um detalhado perfil sobre todos os órfãos. Ademais, justifico a escolha por
trabalhar com o grupo de inventários nos quais constam as prestações de contas.
No terceiro capítulo, Os tutores e a função da tutoria, traço um perfil também
para os sujeitos que se responsabilizaram a administrar as pessoas e bens dos órfãos
oriundos das famílias estudadas. Complemento com a apresentação de casos
considerados singulares, uma vez que, para o contexto estudado, foram encontradas
poucas descrições sobre a educação dos órfãos na documentação produzida em São João
del-Rei.
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Por fim, no quarto e último capítulo, Estratégias educativas dos tutores para os
órfãos, analiso como os órfãos estudados tiveram acesso a suas formações,
especialmente aqueles identificados como na fase infantil, ao levar em consideração três
variáveis: sexo, idade e conjunto econômico. Além do mais, apresento casos específicos
em que se narram tais formações.
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Capítulo 1

Órfãos: uma visão em perspectivas

Toda pesquisa possui, estruturalmente, um repertório de conhecimentos que a
direciona e embasa. Dessa maneira, este capítulo objetiva apresentar as diferentes
perspectivas de finalidade, fundamentação, tempo, território e documentação, a partir
das quais esta dissertação de mestrado foi construída.

1.1. As exigências da tutoria
Os principais sujeitos deste estudo são as crianças órfãs, mas como já afirmado,
não aquelas que foram abandonados por seus pais, como pude observar nas publicações
recorrentes. Tomei como sujeitos as crianças que possuíam família e algum bem a
herdar16.
Nos setecentos e oitocentos, quando os menores de idade (até 25 anos) ficavam
órfãos de pai e herdavam algum patrimônio, havia a obrigatoriedade legal de se instituir
um tutor que cuidasse de seus bens e de sua educação, conforme as Ordenações
Filipinas. Tais Ordenações eram o dispositivo legal que normatizava também a criação
dos órfãos, sendo um código de leis que regulava a vida dos súditos, aplicado em
Portugal e todas suas possessões ultramarinas. Foram aprovadas por Filipe I e
publicadas em 1603 por Filipe II, tendo sido confirmadas em 1643. Mesmo depois da
Independência do Brasil (1822), as linhas gerais das Ordenações Filipinas continuaram
a ser utilizadas, sofrendo algumas modificações, deixando de vigorar totalmente apenas
em 1917, quando da publicação do Código Civil Brasileiro (BOTELHO; REIS, 2008).
De acordo com as Ordenações Filipinas, os pais eram obrigados a criar e custear
a criação dos filhos, tanto legítimos quanto ilegítimos17. Após o falecimento do pai, o
Juiz de Órfãos18 do local onde a família residia deveria indicar um tutor para os menores
16
A ideia da qual originou o estudo de Iniciação Científica que agora retomo nasceu a partir da elaboração
da tese de doutoramento da professora orientadora do projeto, quando esta percebeu que os inventários
post mortem possuíam indícios sobre a criação dos filhos dos inventariados (MORAIS, 2009).
17
Os filhos legítimos eram aqueles nascidos dentro do casamento. Os ilegítimos, nascidos de relações que
oco
por pessoas sem impedimento: solteiras ou viúvas e poderiam ser reconhecidos. Os filhos espúrios eram
fruto do pecado, tidos por pessoas impedidas, ou seja: filhos de pessoas casadas e gerados fora do
casamento, ou filhos de clérigos. Contra estes recaíam questões morais severas, pois eram filhos do
pecado (BRÜGGER, 2002, p.134-135).
18
Segundo Azevedo (1995), a figura dos Juízes de Órfãos remonta ao período colonial. No Livro I das
Ordenações Filipinas pode ser encontra sua descrição. Segundo o Título 88, eles deveriam ser formados
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de 25 anos e que não fossem emancipados. As mulheres menores de 25 anos, ao se
casarem, eram consideradas emancipadas. Todavia, seus bens passavam a ser
administrados pelos esposos. Isso em geral acontecia mesmo se o menor vivesse com
sua mãe, pois, ainda de acordo com as Ordenações, a obrigação de se indicar um tutor
para que ele se incumbisse do futuro do órfão se dava apenas quando ocorria a morte do
pai, já que no caso da morte da mãe, o pai era automaticamente responsável pelo órfão
e, consequentemente, pela administração dos bens que lhe cabiam, não se precisando
arrolar o processo de tutoria. Porém, algumas dessas mulheres conseguiam ocupar o
posto de tutoras dos filhos menores, a partir de duas condições: quando requeriam
judicialmente o cargo, ou na ocasião de serem indicadas pelos maridos, no momento em
que estes procediam ao ato da testamentaria. Assim, a estas mulheres era autorizado o
exercício da tutela dos filhos menores, porém, pela lei, deveriam ser imediatamente
destituídas do cargo caso contraíssem segundas núpcias.
Assim como na metrópole, também na colônia, o Juízo dos Órfãos cuidou
primeiramente dos menores pertencentes às famílias das elites nas questões relacionadas
à posse de bens, como partilhas, inventários e heranças. Tal atenção dirigida aos órfãos
se estendeu também ao período imperial, pois, da mesma maneira, preocupou-se com a
guarda desses menores, que estavam sendo encaminhados ao Juizado por conta da falta
do pai ou outro responsável, gerando a necessidade da nomeação de um adulto
legalmente constituído para zelar pelo órfão e pelos seus bens. Foi ao longo dos anos
que essa instituição judiciária ampliou suas ações, direcionando atenção também aos
menores oriundos das camadas mais baixas da sociedade (CARDOZO et al, 2011).
Ao aceitar a tutoria de um menor, o tutor ficava obrigado a prestar contas a cada
dois anos dos gastos feitos com seus tutelados ao longo e ao final do processo de
inventário do pai falecido, além de administrar as legítimas (heranças) de cada um dos
herdeiros menores, ou seja, cabia ao tutor zelar pela integridade física e moral do órfão,
como também pela gerência de seu patrimônio.

em Direito e escolhidos pelo Rei para cuidar dos menores e de seus bens, em casos de ausência ou falta
do pai. O requisito para ocupação do cargo era ter no mínimo trinta anos de idade. Na América
portuguesa, até o início do século XVIII, essa função era exercida pelos juízes ordinários, magistrados
sem formação em Direito, porém com o crescimento populacional da colônia, no dia 2 de maio de 1731,
foi regulamentado na América portuguesa o cargo dos juízes de órfãos, a partir de então as questões
relativas aos órfãos menores de idade passaram a ser de sua alçada.
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No que diz respeito à prática de se fazer inventários, Villalta (2007, p.283)
Ordenações Filipinas (1603), era uma obrigação

tal determinação foi alterada a partir de 1809, com a instalação da Família Real
Portuguesa no Rio de Janeiro e a necessidade de se aumentar os impostos para sustentar

sem cujo pagamento nenhum herdeiro ou legatário poderia receber o que lhe cabia do
Com a obrigatoriedade da feitura dessas prestações de
contas, as quais se encontram em anexo a alguns inventários, foram deixadas evidências
sobre a educação das crianças órfãs. O tutor deveria prestar informações sobre a idade, a

estudava, se era aprendiz ou já exercia algum ofício) e o local onde os menores
moravam. Se o Juiz desconfiasse de alguma irregularidade nessas prestações de contas,
poderia destituir o tutor e nomear um substituto. Portanto, o processo de tutela era algo
sério e envolvia muitas responsabilidades. Ainda em relação às tutelas, Guedes (2006)
assegura que estas eram vistas como uma obrigação para com os menores e a escolha
dos tutores deveria seguir a ordem da sucessão familiar, sempre no intuito de preservar
o patrimônio dos órfãos.
As mães que eram eleitas tutoras dos filhos menores também prestavam contas,
em Juízo, dos gastos e decisões tomados com a educação dos órfãos em documentação
estações de contas de
As prestações de contas das tutelas permitem que sejam identificados os
modelos de educação pretendidos para os diferentes grupos sociais e, ainda, as
estratégias familiares para apropriação ou manutenção da cultura escrita e do lugar
social ao longo das gerações, conforme Morais (2009).
Dispostas estas informações sobre o processo que envolvia tutelas,
especialmente a prestação de contas, dentre as questões norteadoras desta pesquisa,
estão a busca por compreender como os tutores orientaram e/ou empreenderam
estratégias para que estes órfãos usufruíssem das heranças a eles deixadas com o
objetivo de manter o status econômico e social das famílias;
educação foram destinados aos órfãos do sexo masculino e feminino; entender os casos
singulares de mães instituídas tutoras e, por fim, as relações possíveis entre o fato de se
ter uma mãe como tutora e o sexo/idade dos filhos cujos cuidados lhes foram confiados.
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Tal consideração será importante para se compreender as relações que se estabeleciam
entre mães tutoras e menores do sexo feminino.

1.2. Referenciais para os caminhos da pesquisa

Esta pesquisa é tributária ao movimento ocorrido na historiografia francesa no
século XX conhecido como Nova História. Este movimento, encabeçado pelos
historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, buscava abandonar o historicismo positivista
e o determinismo marxista, instaurando um novo modo de se compreender os
acontecimentos históricos não como fatos isolados e nem buscando incessantemente

anônimas, seus m

(VAINFAS, 1997, p.130).

No campo historiográfico, no fim da década de 1960, novas abordagens e novos
temas descortinaram-se para os historiadores. A esse respeito, afirma Vainfas:

Quanto aos temas, é costume se destacar a preferência por assuntos
ligados ao cotidiano e às representações, na falta de expressões
melhores: o amor, a morte, a família, a criança, as bruxas, os loucos, a
mulher, os homossexuais, o corpo, a morte, os modos de vestir, de
chorar, de comer, de beijar, etc. Microtemas, portanto, recortes
minúsculos do todo social (1997, p.137).

Dessa maneira, esses temas também marcaram a historiografia educacional
brasileira, nos últimos anos. Para Carvalho (2003, p.329), desde a década de 1980,
historiografia educacional brasileira tem sido amplamente reconfigurada por
redefinições temáticas, conceituais e metodológicas que põem em questão a sua forma

Há algumas décadas, aquela que ficou conhecida como
vem marcando a produção historiográfica contemporânea e um desses impactos seria
justamente na redefinição de interesses por parte dos pesquisadores. Nesse aspecto,
Nunes e Carvalho afirmam que esse movimento de redefinição pode ser percebido por

as práticas culturais, seus sujeitos e seus produtos, tomados estes últimos em sua
(1995, p.37). Assim, começaram a surgir, pouco a
pouco, novas propostas de abordagens, com soluções metodológicas diferentes, tais
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como a pesquisa etnográfica, documental, dentre outras, na tentativa de superar algumas
das limitações que vinham sendo sentidas nas pesquisas até então realizadas em
Educação.
Sob o ponto de vista metodológico, a abordagem que se utiliza neste trabalho é a
que mescla dados quantitativos com um olhar qualitativo (quanti-quali), isso se deve à
natureza dos dados trabalhados e analisados. Afinal, as informações de natureza mais
quantitativa que foram indexadas em um banco de dados, a ser explicado
posteriormente, auxiliaram na elaboração de um perfil socioeconômico sobre os sujeitos
em estudo, assim como, fiz uso de informações de cunho qualitativo, principalmente no
que se referiu às estratégias educativas identificadas para as crianças órfãs.
As informações necessárias à caracterização do perfil de interesse do estudo
advieram de três tipos de documentos históricos, todos de natureza cartorária: um livro
de tutela, inventários post mortem e testamentos19. Entende-se como documento o que
se define como escolha para uma investigação por parte de quem pesquisa, além de se
ter em mente que um documento nunca é um objeto inteiramente fechado e inocente,
mas objeto que expressa o poder de uma sociedade passada sobre a memória e o futuro,
ou seja, tem a característica de um monumento (LE GOFF, 2003).
Em um primeiro momento, durante a pesquisa de Iniciação Científica, realizei
um levantamento sistemático20 em Livro de Tutela, o qual ainda será descrito. Nesta
dissertação trabalhei com os inventários post mortem21. Tais documentos possuem
dados de natureza mais qualitativa, referentes ao desenrolar do processo da tutela,
constando informações sobre a educação dos órfãos, mas também possuidores de
informações do tipo quantitativas, por exemplo, no que se refere aos valores da herança

19

Importante ressaltar que as informações que aparecem no decorrer do texto e fazem menção ao
testamento foram obtidas a partir dos inventários, quando estes faziam alusão ao ato da testamentaria.
Portanto, não os consultei na sua íntegra.
20
Para o levantamento das informações deste primeiro documento, criei um banco de dados no aplicativo
ACCESS, a partir do qual foi possível elaborar fichas-famílias baseadas nos estudos de Demografia
Histórica para cada família que consta no mesmo, com informações acerca dos órfãos, seus pais e tutores.
Assim, com a elaboração das fichas, pude registar informações importantes sobre cada família e,
posteriormente realizei uma seleção destas e, por último, uma análise dos dados colhidos, a partir da
leitura do contexto histórico em tela, com especial atenção para os casos de tutoria.
21
Em relação às informações colhidas dos inventários, estas foram indexadas em banco de dados também
do aplicativo ACCESS e possui os seguintes campos de informação: ano inicial e final do processo;
nome, sexo, localidade, naturalidade e ocupação do inventariado; nome, sexo, assinatura, parentesco;
descrição dos bens de raiz; número e valor de escravos; valores do monte-mor, monte líquido, meação e
legado a cada herdeiro; número, sexo e nomes dos filhos/herdeiros e também de netos; nome, sexo,
assinatura e parentesco do tutor; observações do testamento quando copiados no inventário; observações
sobre as prestações de contas de tutela e, por fim, observações sobre educação.

36

destinada aos órfãos, dados estes que foram de extrema importância na construção do
perfil socioeconômico dessas famílias em estudo.
Por meio da pesquisa realizada nos inventários alocados no Arquivo Histórico e
Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
II, me foi possível preencher os campos do banco de dados elaborado com informações
que diziam respeito aos órfãos, seus progenitores e tutores. O mesmo foi realizado com
as informações colhidas nos inventários. A organização desses campos pode ser mais
bem compreendida ao se observar a figura 1.

Figura 1

Banco de dados dos inventários

Fonte: Arquivo pessoal - Microsoft Access.

Dessa forma, os inventários auxiliaram na compreensão do perfil das famílias,
bem como
diferentes sujeitos sociais. A busca e o tratamento desses documentos se deram
mediante uma abordagem qualitativa, pois se constituem em objetos complexos pelos
quais se exigiu a descrição, e posterior análise em profundidade, de vários aspectos
cruciais para sua compreensão.
É importante ressaltar que durante todo o processo dessa pesquisa realizei,
sempre que necessário, uma revisão bibliográfica sobre História da Criança, da Infância
e da Família, além de História Econômica e Social de São João del-Rei, principalmente
na etapa de análise dos dados coletados.
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A esse respeito, com o intuito de analisar os dados, empreendi uma análise
historiográfica das fontes documentais de natureza cartorária, cujas características
também serão descritas. Com relação à análise documental, Cellard afirma ser

impossível transformar um documento; é preciso aceitá-lo tal como
ele se apresenta, tão incompleto, parcial ou impreciso que seja. Tornase, assim, essencial saber compor com algumas fontes documentais,
mesmo as mais pobres, pois elas são geralmente as únicas que podem
nos esclarecer, por pouco que seja, sobre uma situação determinada
(2012, p.299).

Ainda de acordo com este autor, cabe ao pesquisador dirigir um olhar de
prudência e, ao mesmo tempo, crítico sobre a documentação que se pretende analisar.
Essa criticidade engloba cinco dimensões fundamentais e primordiais a toda análise
documental, quais sejam: o contexto (exame do contexto social global de sua produção);
o autor ou os autores (ideia da identidade e dos interesses/motivos que levaram à escrita
dos documentos); a autenticidade e a confiabilidade do texto (apreciação da qualidade
da informação transmitida); a natureza do texto (consideração da natureza de um texto,
ou seu suporte, antes de emitir conclusões) e, por último, os conceitos-chave e a lógica
interna do texto (observação adequada do sentido das palavras empregadas).
Pelo exposto, é plausível compreender que a etapa de análise de documentos tem
a proposta de produzir ou estabelecer relações de conhecimento, além de se criar novas
formas de compreensão dos fenômenos, por isso, é condição necessária que os
acontecimentos devam ser mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, mas
que por si mesmos não explicam nada, momento no qual entra o historiador que deve
interpretar os dados, sintetizar as informações, determinar tendências e, na medida do
possível, fazer inferências (ALMEIDA et al, 2009).
Além da análise documental, utilizei a análise de conteúdo, que segundo
Cappelle et al, (2003, p.
expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções
lógicas e justificadas a respeito da origem dessas

diferentes: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos
Dessa maneira, como se verá no quarto capítulo, pude
analisar as informações sobre as diferentes estratégias educativas encontradas e busquei
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interpretá-las sob formas e ângulos diferentes, a partir das categorias de análise por mim
construídas após leituras e releituras. Por
categorias, a próxima fase envolve um enriquecimento do sistema mediante um
processo divergente, incluindo as seguintes estratégias: aprofundamento, ligação e
et al, 2009, p.13).
Na elaboração da pesquisa, também considerei o recorte geográfico e temporal,
sem perder de vista o contexto histórico-social no qual as fontes foram produzidas, pois,
como afirma Marc Bloch (2001, p.
histórico fora do estudo de seu mome

ssim, aos que forem realizar estudos

comparativos no futuro, tendo em vista, outros recortes geográficos e/ou cronológicos,
terão condições de tecer comparações com as informações por mim analisadas.

1.3. O século XIX como escopo temporal

O estabelecimento de um recorte cronológico é uma tarefa árdua e criteriosa no
desenrolar de uma pesquisa e requer do historiador intenso labor. Como afirma Le Goff
(2003, p.47),

r, mas

deve fazer-se acompanhar de outra manipulação necessária da duração

a periodização,

Dessa maneira, o período de análise proposto para essa pesquisa refere-se às
primeiras décadas do século XIX, mais precisamente os anos que vão de 1822 a 1831,
não somente porque a base documental na qual se fundamenta a pesquisa (livro de
tutela) tem a periodização inscrita neste intervalo, como também por se tratar do período
exatamente após a Independência, no qual o Brasil passou a não ser mais uma colônia
portuguesa, o que impulsionou intensas transformações de cunho político, cultural e

XIX também tiveram sua importância para a economia e sociedade da Comarca do Rio
ento da situação
afortunada da Vila de São João del-Rei, depois da idade do ouro, ficou lavrado na
construção e acabamento de suas principais igrejas, finalizadas na primeira metade do
. Ainda segundo este pesquisador, foi nesse período que a vocação
agropastoril da região foi fortalecida, destacando39

(id., p.39). Além desses fatores, o período em
análise ainda é carente de estudos no campo da História da Educação, embora venha
crescendo, gradativamente, nos últimos anos.
Como foi dito, a primeira metade do século XIX foi cenário de intensas
transformações na história do nosso país. Pois, da categoria de colônia do Reino de
Portugal, o Brasil tornou-se a sede do governo do Império Português em 1808, quando o
então príncipe regente de Portugal (que futuramente se tornaria o rei D. João VI) fugiu
da invasão do território português pelas tropas de Napoleão Bonaparte e estabeleceu-se
com a família real e a corte na cidade do Rio de Janeiro. Uma das medidas tomadas por
D. João foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido com Portugal, sua exmetrópole. Mais tarde, este retornou para Portugal e deixou seu herdeiro e filho mais
velho, D. Pedro, na condição de príncipe regente do Reino do Brasil, após reivindicação
e questionamento do povo português quanto à demora do retorno da Família Real à
Europa. Com a proclamação da Independência pelo então Príncipe Real, D. Pedro em 7
de setembro de 1822, o Reino do Brasil desmembrou-se do império ultramarino
português e tornou-se Império do Brasil em 12 de outubro de 1822, com a aclamação do
imperador D. Pedro I, confirmado em 25 de março de 1824, com a outorga da
Constituição Brasileira de 1824.
Tais acontecimentos começaram a despertar preocupações no que diz respeito à
estruturação do recente Império do Brasil, assim, muitos foram os esforços
empreendidos para se montar uma infraestrutura legal e em diversas áreas essenciais de
assistência à população. Essas medidas estruturantes se estenderam durante todo o
22

. Tais reestruturações neste Estado que acabara de se constituir,

também podem ser visualizadas sob
dos cidadãos e esse c

nesta pesquisa.

Ainda a respeito dessas tentativas de se constituir uma nação independente, Vellasco
a metade do século XIX representa, na história
política do Brasil, o período de construção do Estado-

forma de adequar as mudanças institucionais reclamadas à acidentada topografia social
. Tais discussões acabaram por montar o sistema judiciário no Império, o qual
22

O monarca D. Pedro abdicou do trono imperial do Brasil em 7 de abril de 1831 e imediatamente partiu
para a Europa para se envolver na Guerra Civil Portuguesa.
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-se de um caráter extremamente importante pelo fato de aí localizar-se um
ponto nodal da construção e consolidação

(id., p.17). Em relação a

Minas Gerais, o historiador ainda afirma que:
o desenvolvimento da urbanização, das trocas comercias e da ação
administrativa, bem como o desenvolvimento de padrões de
sociabilidade e cultura trazidos da metrópole, marcaram uma
configuração social que em vários aspectos, antecipa a ordenação
social sob o controle do Estado (...) Sem dúvida, essa herança
determinou o caráter específico da formação social e do terreno
institucional sobre os quais, no curso do século XIX, o Estado
imperial irá concretizar um domínio e expandir seu controle (id.,
p.19).

Um importante instrumento legal do período e que tem relação com a temática
em estudo, foi a resolução de 31 de outubro de 1831 (conjugada com a Lei de 22 de
setembro de 1828) a qual estabeleceu a idade de 21 anos como idade limite da
menoridade de um filho, ou seja, idade limite do pátrio poder23. A partir dessas
mudanças ocorridas no campo jurídico, em especial esta última que se refere aos 21
anos, pude notar que houve uma mudança com relação à maioridade, identificada
também

em

alguns

processos

de inventário

analisados. Foram

localizados

requerimentos de herdeiros solicitando ao Juiz que lhe concedessem a maioridade, visto
terem completado 21 anos. A seguir, são citados três desses requerimentos dos filhos de
Ângelo Garcia Duarte, datados de 1839, 1842 e 1844, respectivamente:

Diz Casemiro José Duarte, filho legítimo e herdeiro de Ângelo Garcia
Duarte que pela certidão junta mostra ter completado 21 anos de idade
e porque tem tomado conta dos bens que lhe couberam em partilhas
no inventário do dito seu pai, assim como dos rendimentos dos
mesmos, quer dar quitação a seu curador Francisco José Antunes
Guimarães desonrando-o de mais responder pelos mesmos por isso24.
Diz Antônio Garcia Duarte filho legítimo e herdeiro de Ângelo Garcia
Duarte, que pela certidão junta mostra ter completado a idade legal de
21 anos por isso requer a Vossa Senhoria seja servido mandar ajuntar
esta com a dita certidão ao inventário e fazê-lo concluso para Vossa
Senhoria julgar ao suplicante por habilitado para receber os bens de

23

Foi somente em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a idade de 18 anos seria fixada
como limite da menoridade no Brasil.
24
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 078, 1826, folha 29.
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sua legítima e seus rendimentos e dar de tudo quitação a seu tutor e
assim25.
Diz João Garcia Duarte filho legítimo e herdeiro de Ângelo Garcia
Duarte que pela certidão junta mostra ter completado a idade legal de
21 anos, por isso requer a Vossa Senhoria seja servido mandar ajuntar
esta com a dita certidão ao inventário e fazê-lo concluso para Vossa
Senhoria julgar ao suplicante por habilitado receber os bens de sua
legítima e seus rendimentos e dar de tudo quitação a seu tutor e
assim26.

A partir dos trechos acima citados, foi possível perceber que tais ocorrências
funcionaram como uma forma de antecipar o recebimento de suas heranças paternas e
ausentar o tutor destes de quaisquer responsabilidades futuras, todas com datas
posteriores a 1831. Assim, além da documentação consultada, a legislação de 1831
ajudou a estabelecer o final do recorte cronológico estipulado para esta pesquisa.

1.4. A Vila e o Termo de São João del-Rei
O presente estudo tem como locus espacial a Vila e o Termo de São João delRei, localizados na Comarca do Rio das Mortes27 que foi uma das três vilas
estabelecidas em 1714 na Capitania de Minas Gerais28. A divisão jurídicoadministrativa que delimitava São João del-Rei era a sede (Vila) e seus distritos
(Termo), locais esses cujas famílias em estudo eram provenientes.
A Comarca em estudo ganhou destaque no cenário mineiro desde a segunda
metade do século XVIII, em princípio sob a ótica econômica, pois concomitantemente à
exploração aurífera foram desenvolvidas atividades agrícolas e pastoris a fim de suprir
as necessidades daqueles sujeitos envolvidos na atividade mineradora. Já no século
XIX, o comércio de alimentos foi incrementado com a produção e mercantilização de
produtos como o tabaco e algodão.

25

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 078, 1826, folha 35.
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 078, 1826, folha 44.
27
De acordo com Botelho e Reis (2008, p.49): comarca era, no período colonial, a divisão judicial da
capitania, facilitava o controle metropolitano sobre as populações e as atividades econômicas
desenvolvidas na região. Em cada comarca, existia uma vila principal, escolhida como sede
administrativa (ou cabeça de comarca), onde eram instalados os órgãos públicos e as autoridades
coloniais. Esta nomenclatura continuou após a Independência.
28
As outras duas foram as Comarcas de Vila Rica e Vila Real do Sabará.
26
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Em relação à sede administrativa, a Vila de São João del-Rei era um meio
urbano bastante ativo, marcado pela presença de comerciantes, oficiais de ofícios
mecânicos e os representantes do Estado, embora as atividades relacionadas à
agricultura permeassem as relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos. A Vila em
questão era caracterizada por sua posição geográfica privilegiada, dada a sua
proximidade com a Corte Imperial, além de ser entrecortada por importantes estradas, o
que acabou por favorecer o escoamento das mercadorias. Tais características
culminaram no estabelecimento da praça de São João del-Rei como entreposto
comercial, pois era um dos centros principais de exportação de produtos mineiros e de
redistribuição das mercadorias oriundas do Rio de Janeiro.
Segundo Morais (2009), São João del-Rei, a partir da Independência possuía
uma vida política e cultural intensas, devido ao funcionamento de várias associações,
tais como a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional e instituições
musicais, atrelado a isso, ainda havia uma Biblioteca Pública e uma imprensa periódica
bastante significativa no cenário cultural brasileiro dos oitocentos. Tal atividade deu
origem a uma grande gama de documentos e, consequentemente, muitos arquivos foram
constituídos. Tal afirmação pode ser relacionada ao que afirmou Le Goff (2003, p.445),
-se os arquivos urbanos, zelosamente
guardados pelos corpos municipais. A memória urbana, para as instituições nascentes e
ameaçadas, torna-se verdadeira identidade coletiva, comunitária

Assim, mediante a

citação, considero que, ao trabalhar com determinados documentos, quais sejam: livro
de tutela, inventários e testamentos (os quais serão detalhados no próximo tópico),
estarei, de certo modo, acionando alguns resquícios dessa memória coletiva da Comarca
do Rio das Mortes.

1.5. O livro de tutela e os inventários

Em São João del-Rei, há no IPHAN II, dentre outros tipos de documentos,
inventários, testamentos e cinco livros de tutela29, cujas datas limites são as seguintes:

29
Interessante ressaltar que há uma recomendação nas Ordenações Filipinas a esse respeito, a qual pode
ser encontrada na seção sobre o Escrivão de Órfãos. Uma das funções deste agente seria a obrigação de
fiscalizar o procedimento dos tutores e manter informado o Juiz, bem como, ter um livro de
assentamentos, para que, de forma rápida, pudesse encontrar os nomes dos órfãos, as idades, os destinos,
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Livro de Tutelas nº 1 (1865-1872); Livro de Tutelas nº 3 (1819-1823); Livro de Tutelas
nº 4 (1823-1827); Livro de Tutelas nº 6 (1872-1875) e Livro de Tutelas nº 7 (18751921). Estes documentos possuem dados referentes à entrada e saída de cifras nas
contas dos órfãos.
Em Morais (2009), foram analisados oito grupos de órfãos a partir de prestações
de contas anexadas ao fim dos inventários, escolhidos de modo aleatório. No trabalho
que realizei na Iniciação Científica, em 2012 e 2013, tive a pretensão de construir uma
análise mais detalhada a partir de um Livro de Tutela e agora, na etapa da pesquisa do
Mestrado, tive a intenção de realizar o cruzamento dos dados encontrados neste livro
com inventários que estão alocados no mesmo arquivo, para um estudo mais
verticalizado.
Em relação aos cinco livros de tutela que se encontram atualmente no Arquivo
do IPHAN II, de São João del-Rei, na pesquisa anterior, realizei um levantamento

abarcar o período de 1823 a 1827

apesar do período indicado no termo de abertura do

documento ser este, encontrei casos registrados no ano anterior de 1822 e em anos
posteriores a 1827, até 1831. Tal documento trata-se de um códice do Juízo de Órfãos
de São João del-Rei, que se encontra bem encadernado, possui 199 folhas numeradas e
rubricadas, ou seja, 398 páginas, incluindo-se o termo de abertura e o de encerramento.
Cada folha fora dedicada a uma família, contendo os dados descritos a seguir: sobre o
pai e/ou mãe falecido(s): nome, data do falecimento, nome de seu inventariante; sobre
o(s) filho(s): nome, legitimidade, idade, sexo, importância da legítima (herança), estado
civil; sobre o(a) tutor(a): juramento ao tutor(a), nome, sexo, idade, data da assinatura do
juramento, assinatura original e observações da época referentes aos bens e eventuais
substituições dos tutores inicialmente instituídos.
Tomando o referido documento para análise, pude observar que o mesmo trazia
em abundância dados quantitativos com os quais seria possível traçar o perfil
socioeconômico das famílias, dos órfãos e dos tutores que lhes foram designados. A
partir dessa constatação, pude desenvolver a pesquisa de Iniciação Científica.
De posse desses dados quantitativos levantados e armazenados em banco de
dados, parto, agora, em busca dos inventários e testamentos de pais, mães e/ou tutores
os nomes dos tutores, o capital que os órfãos possuíam e o aproveitamento desse capital (Livro 1, Título
89, p.221).
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cujos nomes constam no referido livro, os quais também estão alocados no arquivo do
IPHAN II de São João del-Rei.
Após a morte das pessoas que possuíam bens (os inventariados), eram instituídos
inventariantes (pessoas de probidade, que dariam andamento ao processo de inventário).
Em relação à natureza destes documentos, é conveniente que se faça algumas
considerações. Flexor (2005) pondera que inventários e testamentos são documentos de
grande valia como fontes históricas, pois quando bem analisados podem transparecer
informações valiosas de ordem social, econômica, cultural, educacional, religiosa,
política e administrativa de um determinado período histórico. Segundo as
considerações de Araújo (2006, p.59-60

post mortem é um documento

exigido pelo Estado, que relaciona os bens do indivíduo e formaliza sua partilha entre

forma, depreende-se que os
inventários eram feitos quando existiam órfãos menores30 e bens a serem partilhados.
Ainda segundo a autora, em dois outros casos também se fazia obrigatório a feitura de
ab intestato e quando,
não tendo herdeiros, sua f

(id., p.61). Estes

instrumentos de disposição material continham, além da relação de herdeiros, a
avaliação de bens semoventes (escravos e animais) e de raiz (casas de morada, sítios,
fazendas e plantações) com suas devidas avaliações, relação de dívidas, partilhas,
termos de tutoria ou curadoria, petições diversas, despachos de juízes, mandados, cartas
precatórias, certidões, notificações, custas etc. Havia processos simples e outros mais
complexos, pois eventuais discordâncias entre os herdeiros podiam prolongar a
conclusão do processo e, consequentemente, aumentá-lo em volume e tempo de
conclusão, devido à tramitação processual, buscando outros recursos e instâncias.
Portanto, conclusos ou inconclusos, esses documentos dão informações as mais variadas
possíveis (FLEXOR, 2005).
Uma das informações que inventários revelam diz respeito às habilidades de
leitura e escrita, ou a posse de livros, conforme percebeu Morais (2009). Contudo, a
pesquisadora assevera que os inventári

30

Nestes casos, os processos apresentavam as contas de tutoria ou auto de contas até a maioridade dos
herdeiros. Informações estas já consideradas e explicadas no segundo tópico.
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Todavia, se o historiador for capaz de reconstituir as famílias, além de conseguir,
acompanhar a aquisição ou dispersão
dos livros, a pesquisa se torna capaz de avaliar, pelo menos em parte, se esse patrimônio
cultural circulou entre gerações diferentes dentro

47).

Em relação aos testamentos, Flexor (2005, p.
mais de caráter espiritual que temporal ou material
sobretudo, das disposições de última vontade do testador, relativas às obras pias em
favor da sua alma, cerimônias de seu funeral, sua naturalidade, estado civil e listagem
de filhos e alguns legados especiais

São ainda nestes documentos que se

encontram confissões como o reconhecimento de filhos naturais, declarações da fé do
testador, sua filiação e a razão do testamento. Também nesse aspecto, Araújo afirma que
-se legados pios para as irmandades, igrejas, recolhimentos, altares e

Ainda no que se refere aos legados pios, Rodrigues afirma que

a prática medieval dos testadores destinarem parte significativa dos
seus bens à realização de inúmeras missas (às vezes milhares) em
sufrágio de sua alma e das de outrem e ao cumprimento de legados
piedosos a ordens religiosas regulares (como mosteiros e conventos), a
associações religiosas (a exemplo das irmandades e ordens terceiras),
a sacerdotes e paróquias (...) passou a ser vista como diretamente
relacionada com a conjuntura de crise econômica e que se tornaria
objeto da ação reformadora encabeçada pelo primeiro ministro de D.
José I (2015, p.308).

Ainda de acordo com a autora, tais reformas empreendidas pelo Marquês de

promulgadas a partir de 1760, as quais se deram no campo do direito português no
profundamente a sociedade do

Portanto, tendo em mente as características destes dois documentos
anteriormente apresentados, fiz uso dos inventários a fim de coletar informações mais
qualitativas sobre os pais/mães e os tutores dos órfãos, atentando para indícios de
estratégias educativas, seja por meio das informações prestadas pelos tutores ao Juízo de
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Pude verificar a existência, ou não, de uma diferença de tratamento para com a
educação entre os sexos. Em relação aos traslados ou cópias dos testamentos, foi meu
interesse

verificar

se

os

progenitores

estipularam

algum

tipo

de

regulamentação/recomendação para com os órfãos, relacionadas ao comportamento e/ou
educação para uma vida em sociedade e quando indicaram as esposas como tutoras.
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Capítulo 2

As famílias sanjoanenses e seus órfãos

Ao se pensar a família mineira no século XIX, faz-se necessário ter em mente
uma instituição com fortes traços patriarcais, porém composta por múltiplos arranjos
familiares. Desse modo, o patriarcalismo31 não pode ser tomado como um modelo
absoluto, pois nem todas as famílias eram dominadas exclusivamente pelo sexo
masculino e, tampouco, restrita à composição dos progenitores e sua prole. Por esta,
mas também por outras questões, a História da Família é um campo de estudo que tem
ganhado notoriedade nas últimas décadas. Assim, o estudo pretendido nesta pesquisa
dialoga intensamente com este campo, todavia com a peculiaridade de se filiar ao
âmbito da História da Educação.
O objetivo deste capítulo é apresentar um perfil das famílias registradas em um
dos códices do Juízo de Órfãos de São João delqual abarca o período de 1822 a 1831. No gráfico 1, a seguir, se encontram coligidas as
quantidades de famílias distribuídas ao longo do tempo de registro no referido
documento.

31

companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva,
o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que
se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia co
desde que se entenda pelo termo não apenas a configuração dos domicílios, mas sim um universo de
valores, calcado sobretudo na importância dos laços fam
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Gráfico 1
Número de Famílias Registradas no Livro de Tutela Nº 04 de São João del-Rei
(1822-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1822-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Tomando como referência o gráfico acima, é interessante observar que houve
picos de mortes nos anos de 1825, 1827, 1829 e 1830. Segundo Morais (2009, p.209),
durante as três primeiras décadas do século XIX, houve um aumento no número de
testamentos produzidos em São João del-Rei, o que evidencia uma preocupação para
com a morte por parte da população. Isto se verifica também nos dados obtidos com
esta pesquisa e, conforme Morais (id.), deve-se considerar que, naquele contexto, o Rio
de Janeiro e várias outras cidades do Brasil foram assoladas por epidemias de varíola,
febre amarela, sarampo, gripe e febre tifoide, o que poderia ajudar a compreender o
aumento de mortes naqueles anos. Em São João del-Rei, a vacinação contra varíola teve
início em 1831.
O levantamento das 193 famílias permitiu-me uma visão inicial, contudo, muito
generalizante que pouco me ajudaria na compreensão de um perfil das mesmas. Por
isso, fez-se necessário apurar e verticalizar meu olhar a fim de conhecer melhor esse
conjunto de sujeitos inseridos nas redes de relações interfamiliares. Tal empreendimento
se deu por meio da busca dos inventários originais dessas famílias registradas no códice
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em estudo no Arquivo do IPHAN II de São João del-Rei, de maneira que, das 193
famílias registradas no documento, encontrei processos de inventários para 106 delas (o
que representa 54,92% do total de 193 famílias). A distribuição desses processos de
inventários no decorrer dos anos pode ser observada no gráfico 2, que se segue:

Gráfico 2
Número de Inventários das Famílias Registradas no Livro de Tutela Nº 04 de
São João del-Rei (1822-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1822-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

A partir dos dados dispostos no gráfico 2, é possível perceber que os anos com
mais registros de inventários foram os de 1823 a 1827, sendo o ano de 1824 o maior
deles, com 16 processos (15,09%). A ocorrência de maior número de processos de
inventário no citado ano pode ter relação com o número de óbitos registrados. A esse

São João del-

oda a década de 1820 a média do

número de mortes na Vila foi de aproximadamente 200 pessoas .
Do montante de 10632 processos de inventário, há informações sobre órfãos em
38 deles (o que representa 35,85%). Tais informações foram encontradas, em sua

32

A lista nominal dos 106 inventários consultados se encontra nos Anexos 3 e 4.
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encontravam e alguns indícios da educação oferecida aos mesmos. No gráfico 3, podese observar os inventários que contém autos de contas, distribuídos no decorrer dos anos
investigados.

Gráfico 3
Inventários com Autos de Contas de Tutela de São João del-Rei (1822-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1822-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Na observação desse gráfico, o ano de 1826 aparece com dez processos de
inventário com prestações de contas de tutela (26,32% do total de 38 casos). Em quatro
destes casos, o Juiz de Órfãos que estava em exercício da função, quando se lavrou o
termo de tutela, era o Capitão Francisco José da Silva. Contudo, ao se considerar o
conjunto dos 38 inventários que possuem prestações de contas de tutela, outros nomes
de juízes apareceram, três dos quais com certa frequência: Doutor Francisco de Paula
Monteiro de Barros (com 12 ocorrências), Doutor José Cesário de Miranda Ribeiro (11
ocorrências) e Sargento-mor Antônio Felisberto da Costa (10 ocorrências). Importante
ressaltar que este era um cargo com certa rotatividade33 e, além do mais, as informações
sobre o estado dos órfãos foram passadas em anos posteriores aos de assinatura dos
respectivos termos de tutela. Portanto, a partir da observação dos nomes dos juízes em
exercício no período em análise (1823-1831), não é possível afirmar que a concentração
de documentos no ano de 1826 se justifique por causa do juiz que ocupava o cargo no

33

Segundo as Ordenações Filipinas (Livro I, Título 88), em nota que consta na página 206, os Juízes de
charéis formados em Direito, ou
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dito ano. Ainda no decorrer deste capítulo, procurarei verificar outra hipótese para
compreender a distribuição das prestações de contas de tutelas ao longo do tempo.
Como já colocado, do universo de 106 inventários localizados e cujas
informações foram indexadas, consegui obter elementos sobre o destino dos órfãos em
38 desses processos (35,85%). Contudo, não descartei a amostra das 68 famílias
restantes (64,15%), cujos inventários não possuem a mesma profundidade de
informações em relação aos seus órfãos. Neste capítulo, como disse, meu objetivo
principal é contrastar esses dois conjuntos de famílias que procederam ao registro de
inventário: as que realizaram a prestação de contas de tutelas e as que não o fizeram.
Assim, para que haja uma melhor visualização sobre esses dois grupos de famílias34,
apresento a seguir alguns dados, buscando contrastar os aspectos a serem abordados e
por considerar os órfãos herdeiros fundamentais para a construção da compreensão do
perfil dessas famílias, dos órfãos e, em capítulo posterior, da educação que lhes fora
destinada.

2.1. Os órfãos herdeiros
A primeira variável considerada diz respeito ao sexo dos órfãos herdeiros,
atentando para o fato de que tais herdeiros não eram necessariamente filhos dos
inventariados, como se verá no decorrer deste capítulo. Assim, em relação aos órfãos do
Grupo 1, contabilizei 229 filhos/herdeiros, sendo 135 do sexo feminino (58,95%) e 94
do sexo masculino (41,05%) e para o Grupo 2, tem-se 384 filhos/herdeiros, sendo 207
do sexo feminino (53,91%) e 177 do sexo masculino (46,09%). Tais informações
podem ser melhor observadas no gráfico 4.

34

Como forma de padronização, denominei de
possuem prestações de contas de tutela e de
registros de prestações de contas.

as 38 famílias cujos processos de inventário
famílias cujos processos não possuem tais
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Gráfico 4
Sexo dos Filhos/Herdeiros Registrados nos Inventários de
São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Levando em consideração o gráfico 4, é possível perceber que o quantitativo de
herdeiros do sexo feminino é maior que o do masculino nos dois grupos, porém, no
Grupo 2, a distribuição dos herdeiros, tendo por base a variável sexo, é mais
homogênea, visto que a diferença percentual de herdeiros do sexo feminino em relação
ao masculino é de 7,82%, ao passo que, no Grupo 1, o percentual é de 17,90%.
Pude perceber também que, além dos herdeiros de primeira geração, havia o que

inventariados. Tal ocorrência se dava quando um dos filhos do inventariado, que já
possuía filhos menores, falecia. Dessa maneira, contabilizei 144 casos: 48 do Grupo 1,
dos quais 26 eram do sexo feminino (54,17%) e 22 do sexo masculino (45,83%); para o
Grupo 2, contabilizei 96 casos, 60 eram do sexo feminino (62,50%) e 36 do sexo
masculino (37,50%). As informações sobre os dois grupos encontram-se no gráfico 5.
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Gráfico 5
Sexo dos Netos Registrados nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Mediante o gráfico 5, é possível perceber que, também para os netos, o
quantitativo de herdeiros do sexo feminino é maior em ambos os grupos, todavia, no
Grupo 1, a distribuição dos herdeiros, tendo por base a variável sexo, é mais
homogênea, visto que a diferença percentual de herdeiros do sexo feminino em relação
ao masculino é de 8,34%, ao passo que, no Grupo 2, o percentual é de 25%.
Outra categoria que julguei interessante também averiguar, em ambos os grupos,
diz respeito ao estado conjugal dos órfãos herdeiros, no intuito de visualizar, dentre
estes, os menores, visto que a idade dos órfãos com menos de 25 anos e ainda solteiros
era descrita nos inventários35, dessa forma, tal classificação leva em conta a idade e/ou o
estado que constam no início do processo de inventário. Assim, no que diz respeito ao
Grupo 1, dentre as 135 filhas/herdeiras, 63 já eram casadas (46,67%) e 72 ainda eram
solteiras (53,33%) e dentre os 94 filhos/herdeiros, 35 já eram casados (37,23%) e 59
ainda eram solteiros (62,77%). Esses dados podem ser mais bem visualizados no
gráfico 6.

35

Dados contabilizados por meio das informações que constam na abertura do processo de inventário
quando eram descritos os herdeiros. Importante ressaltar que são indicadas as idades que os herdeiros
possuíam quando do ano de abertura do inventário e que, se casados, não havia esta informação.
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Gráfico 6
Estado Conjugal dos Filhos/Herdeiros Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72
59

63

35

Sexo Feminino
Sexo Masculino

Solteiros

Casados

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Os dados revelam que o número de herdeiros solteiros (de ambos os sexos) era
maior que o de casados: 72 (53,33%) e 59 (62,77%) para os sexos feminino e
masculino, respectivamente. Contudo, é importante salientar que desses 131
filhos/herdeiros (considerando os dois sexos) que eram ainda solteiros no início do
processo de inventário, 28 (21,37%) deles se encontravam casados quando se deu a
prestação de contas de tutela, sendo 23 (82,14%) do sexo feminino e 5 (17,86%) do
masculino. Mediante esses dados, é possível perceber que o sexo feminino levava
vantagens no mercado matrimonial, ainda mais quando se tratava de órfãs com posses,
afinal o casamento poderia se constituir em uma estratégia para a manutenção das
heranças ao longo das gerações, pois segundo Brügger (2002, p.250),
matrimoniais selavam alianças entre grupos familiares que tinham algo a se oferecer,
reciprocamente, fosse prestígio social, riqueza, acesso a redes de poder, entre tantas
r ainda compreendida pelo viés do
comportamento da população mineira face ao casamento, pois, segundo Botelho (2013,
p.
maioria das mulheres casava-se com a idade média de 21 anos, enquanto para os
homens essa idade era de 24 anos. Era uma idade ao casar inferior à observada em

bem semelhantes às que Brügger (2002, p.106) encontrou para São João del-Rei, ao
consultar registros paroquiais produzidos entre 1736 e 1850, de maneira que, para o
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período de 1821 a 1830, a média de idade para o casamento era de 20,27 anos para o
sexo feminino e de 29,05 para o masculino, enquanto que, para o intervalo de 1831 a
1840, as médias foram de 18,89 e 25,68 anos para os sexos feminino e masculino,
respectivamente.
Em relação ao Grupo 2, dentre as 207 filhas/herdeiras, 101 já eram casadas
(48,79%) e 106 ainda eram solteiras (51,21%). Dentre os 177 filhos/herdeiros, 68 já
eram casados (38,42%) e 109 ainda eram solteiros (61,58%). Esses dados encontram-se
no gráfico 7.

Gráfico 7
Estado Conjugal dos Filhos/Herdeiros Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Como no Grupo 1, os dados revelam que o número de herdeiros solteiros (de
ambos os sexos) era maior que o de casados: 106 (51,21%) e 109 (61,58%) para os
sexos feminino e masculino, respectivamente.
No caso desta pesquisa, para os herdeiros de segunda geração, no Grupo 1,
dentre as 26 netas, 7 já eram casadas (26,92%) e 19 ainda eram solteiras (73,08%) e
dentre os 22 netos, 2 já eram casados (9,09%) e 20 ainda eram solteiros (90,91%) como
pode ser visto no gráfico 8.
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Gráfico 8
Estado Conjugal dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Os dados revelam que o número de herdeiros de segunda geração ainda solteiros
(de ambos os sexos) era maior que o de casados: 19 para o sexo feminino e 20 para o
masculino, respectivamente 73,08% e 90,91%. Para esses 39 netos (considerando os
dois sexos) que eram ainda solteiros no início do processo de inventário, apenas 4 netas
(10,26%) se encontravam casadas quando se deu a prestação de contas de tutela,
número este bastante inferior quando comparado ao de 23 filhas/herdeiras (82,14%) em
tal situação.
Para os herdeiros de segunda geração do Grupo 2, dentre as 60 netas, 22 já eram
casadas (36,67%) e 38 ainda eram solteiras (63,33%) e dentre os 36 netos, 4 já eram
casados (11,11%) e 32 ainda eram solteiros (88,89%) como pode ser visto no gráfico 9.
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Gráfico 9
Estado Conjugal dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Outra variável importante a este estudo diz respeito às idades dos
filhos/herdeiros. No que diz respeito às idades dos ainda solteiros e pertencentes ao
Grupo 1, apresento os dados no gráfico 10.
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Gráfico 10
Idades dos Filhos/Herdeiros Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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A partir do gráfico 10, é possível notar que, dentre as filhas/herdeiras há
concentração nas idades de 7 e de 10 anos. Para o sexo masculino, a maior frequência se
deu na faixa etária de 12 anos. Tais números são bem próximos aos do resultado da
média ponderada calculada dessas idades para os dois sexos, de modo que, para o
feminino, o resultado foi de 10,12 anos e para o masculino 13,30.
No que diz respeito às idades dos filhos/herdeiros ainda solteiros de ambos os
sexos, do Grupo 2, as quantidades encontram-se no gráfico 11. Por meio destes dados, é
possível notar que, dentre os filhos/herdeiros do sexo feminino, a maior ocorrência é a
idade de 12 anos. Já para o sexo masculino, a maior frequência se deu na faixa etária de
15 anos. Tais números são bem próximos aos do resultado da média ponderada
calculada dessas idades para os dois sexos, de modo que, para o feminino, o resultado
foi de 14,33 anos e, para o masculino 17,32.
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Gráfico 11
Idades dos Filhos/Herdeiros Registrados nos Inventários do Grupo 2 (São João del-Rei,
1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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Portanto, para estes dois grupos de famílias, o número de filhos/herdeiros
solteiros (de ambos os sexos) foi superior ao de casados (também de ambos os sexos),
porém, a idade média dos solteiros do Grupo 2 foi superior ao do Grupo 1: 41,60% para
o sexo feminino e 30,22% para o masculino.

Tal constatação pode ajudar a

compreender a ausência das prestações de contas de tutela nos processos de inventário
do Grupo 2, visto que os herdeiros já casados ou com mais de 25 anos eram
considerados legalmente emancipados e não precisariam ser tutelados.
Em relação às idades dos netos, ainda solteiros de ambos os sexos, do Grupo 1,
são apresentadas as quantidades no gráfico 12.

Gráfico 12
Idades dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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A partir do gráfico 12, é possível notar que, dentre as netas, a maior ocorrência
foi a de 14 anos de idade e, para os netos, houve concentração na faixa etária de 12
anos. Tais números são bem próximos aos do resultado da média ponderada calculada
dessas idades para os dois sexos, de modo que, para o feminino, o resultado foi de 11,49
anos e para o masculino 11,80. Esses números são inferiores se comparados às médias
de idades dos filhos/herdeiros (de ambos os sexos) ainda solteiros.
Em relação às idades dos netos, ainda solteiros de ambos os sexos, do Grupo 2,
as quantidades são apresentadas no gráfico 13.

Gráfico 13
Idades dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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A partir do gráfico, é possível notar que, dentre as netas, as maiores ocorrências
foram a de 10, 12, 19, 21 e 22 anos de idade. Dentre os netos, a maior frequência se deu
na faixa etária de 14 e de 24 anos. Tais números são bem próximos aos do resultado da
média ponderada calculada dessas idades para os dois sexos, de modo que, para o
feminino, o resultado foi de 15 anos e para o masculino 16,97. Esses números são
superiores às médias de idades dos netos (de ambos os sexos) ainda solteiros do Grupo
1 em 30,55% para o sexo feminino e em 43,81% para o masculino.
Outra variável a destacar, diz respeito à legitimidade dos filhos indicados nos
inventários como herdeiros, considerando também a variável sexo. Para o Grupo 1, do
total de 229 filhos dos inventariados, 205 eram legítimos (89,52%) e 6 eram naturais
(2,62%). Assim, entre as 135 filhas de inventariados36, 125 delas eram legítimas
(92,59%) e 3 naturais (2,22%) e no que se refere aos 94 filhos37, 80 eram legítimos
(85,11%) e 3 naturais (3,19%). Tais dados podem ser melhor observados no gráfico 14.

Gráfico 14
Legitimidade dos Filhos Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

36
Em relação às 7 herdeiras restantes, três eram legatárias (herdeiras do Padre Joaquim Mariano da Costa
do Amaral Gurgel cuja relação de parentesco com o inventariado não ficou evidenciado, constando
) e quatro eram sobrinhas (herdeiras do Padre João Freire da Mata).
37
Em relação aos demais 11 herdeiros: três eram legatários (herdeiros do Padre Joaquim Mariano da Costa
do Amaral Gurgel, cuja relação de parentesco com o inventariado também não ficou evidente. No
) e oito eram sobrinhos (sendo dois herdeiros de João de Ávila
Freire e seis do Padre João Freire da Matta).
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Tais dados revelam que os filhos naturais eram poucas vezes reconhecidos como
herdeiros nos documentos pesquisados (apenas 2,62%), uma diferença de 86,90% entre
os casos encontrados para os filhos legítimos.
Em relação aos netos (de ambos os sexos) deste Grupo 1, do total de 48, 47 eram
legítimos (97,92%) e apenas 1 natural (2,08%). Assim, entre as 26 netas de
inventariados, todas elas eram filhas legítimas (100%) e no que se refere aos 22 netos,
21 eram legítimos (95,45%) e 1 natural (4,55%), como pode ser visualizado no gráfico
15.

Gráfico 15
Legitimidade dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Para o Grupo 2, do total de 384 filhos dos inventariados, 342 eram legítimos
(89,06%) e 18 eram naturais (4,69%). Assim, dentre as 207 filhas de inventariados38,
184 delas eram legítimas (88,89%) e 9 eram naturais (4,35%) e dentre os 177 filhos39,
158 eram filhos legítimos (89,27%) e 9 eram filhos naturais (5,08%), conforme exposto
no gráfico 16.
38

Em relação às 14 restantes: 6 eram herdeiras da terça (sendo 3 do Padre André Vaz de Siqueira cuja
relação de parentesco com o inventariado não ficou evidente e 3 irmãs de Casemiro José de Andrade); 5
eram herdeiras de João da Costa Roriz (cuja relação de parentesco com o inventariado não ficou
evidente); 2 eram herdeiras habilitadas (irmãs dos inventariados João da Silva e Machado e a irmã Maria)
e 1 era herdeira de Francisco José da Silva (mãe do filho natural já falecido do inventariado).
39
Em relação aos 10 restantes: 2 eram herdeiros da terça do Padre André Vaz de Siqueira cuja relação de
parentesco com o inventariado não ficou evidente; 4 eram herdeiros de João da Costa Roriz (cuja relação
de parentesco com o inventariado não ficou evidente); 3 eram herdeiros habilitados (irmãos dos
inventariados João da Silva e Machado e a irmã Maria) e 1 era herdeiro das duas partes de Casemiro José
de Andrade (avô do inventariado).
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Gráfico 16
Legitimidade dos Filhos Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)
200

184
158

150
Sexo Feminino

100

Sexo Masculino
50
9

9

0
Legítimos

Ilegítimos

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Tais dados revelam que os filhos naturais eram poucas vezes reconhecidos como
herdeiros (apenas 4,69%), uma diferença de 84,37% entre os casos encontrados para os
filhos legítimos. Portanto, ao se comparar a taxa de ilegitimidade do Grupo 1 (2,62%)
com a do Grupo 2 (4,69%), este apresenta maior taxa de ilegitimidade.
Em relação aos netos (de ambos os sexos) deste Grupo 2, do total de 96, 92 eram
legítimos (95,83%) e 4 eram naturais (4,17%). Assim, entre as 60 netas de
inventariados, 59 eram filhas legítimas (98,33%) e 1 era filha natural (1,67%) e no que
se refere aos 36 netos, 33 eram legítimos (91,67%) e 3 eram naturais (8,33%), como
pode ser visualizado no gráfico 17.
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Gráfico 17
Legitimidade dos Netos Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ao se comparar as taxas referentes à ilegitimidade para a geração dos netos, a do
Grupo 2 (4,17%) é maior quando comparada com a do Grupo 1 (2,08%). Nos
documentos aqui analisados, o reconhecimento dos filhos naturais por parte dos pais
não era comum, apesar de os mesmos terem obrigações para com estes, conforme as
Ordenações Filipinas. Porém, se faz necessário dirigir olhar especial aos seis menores

Joaquim Mariano da Costa do Amaral Gurgel, em inventário datado de 1825, o qual
pertence ao Grupo 1. Embora a relação de parentesco com o clérigo não tenha ficado
explícita, levanto a hipótese de que estes menores fossem filhos espúrios do mesmo,
porém não foram encontradas evidências sobre o assunto e, provavelmente, tais
menores não foram reconhecidos como filhos, devido ao lugar simbólico ocupado pelo
padre naquela sociedade.
Os dados apresentados acima devem ser contrastados aos de outras pesquisas,
que revelam haver cifras muito superiores de filhos naturais para São João del-Rei. A
pesquisa de Brügger, realizada em registros de batismos produzidos em São João del-

(2002, p.77). Ainda segundo a
historiadora,

ria o século XIX, e não o período colonial, o momento em que a
-

1830 e anteriores, foram encontradas as menores taxas de legitimidade. Tal movimento
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declinante vai de encontro ao argumento inicialmente posto pela historiografia mineira

legitimidade, indicadores da presença do casamento naquela sociedade, deveriam
aumentar com o declínio
Mediante os dados encontrados nesta pesquisa e apresentados acima, foi possível
comparar a taxa de ilegitimidade para as duas gerações (filhos e netos) de ambos os
grupos para os quais foram identificados inventários. Desse modo, os dados referentes à
taxa de ilegitimidade entre a geração de filhos (2,62%) e netos (2,08%) do Grupo 1,
apontam para uma redução de 0,54%, enquanto que, para o Grupo 2, entre a geração de
filhos (4,69%) e netos (4,17%), a diminuição foi de 0,52%.
Assim, neste primeiro tópico, por intermédio dos diversos aspectos abordados e
contrastados sobre os órfãos herdeiros, oriundos dos dois grupos de famílias, acredito
ter conseguido traçar um perfil a respeito dos mesmos, qual seja: em ambos os grupos
houve a supremacia do sexo feminino, contudo, no Grupo 1 o percentual de herdeiras
solteiras foi maior, o que representou uma média de idade inferior. De maneira que,
concluída essa etapa, passo a observar os sujeitos que tiveram seus bens inventariados e
os que foram responsáveis por tal empreendimento.

2.2. Os inventariados e inventariantes
A partir dos 106 inventários levantados, foram indexados 129 inventariados. Em
relação ao Grupo 1, contabilizei 48 casos, sendo 14 do sexo feminino e 34 do sexo
masculino (respectivamente 29,17% e 70,83%). Dentre estes, há dez casos em que os
cônjuges foram inventariados conjuntamente. Para o Grupo 2, tem-se 81 inventariados,
sendo 36 do sexo feminino e 45 do sexo masculino (respectivamente 44,44% e
55,56%), havendo 12 casos em que os cônjuges foram inventariados em conjunto, além
de um caso singular, no qual se fez inventário de um casal de irmãos. Estes dados
podem ser observados no gráfico 18.
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Gráfico 18
Sexo dos Inventariados Registrados nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Tal gráfico revela que, em ambos os grupos, os homens faleciam mais
precocemente do que as mulheres, porém, no Grupo 2, há um maior equilíbrio se
comparado ao Grupo 1.
Outra variável importante a apresentar diz respeito à localidade de moradia dos
inventariados indexados. Assim, para o Grupo 1, dentre os 38 processos, 28 (73,68%)
são residentes no Termo de São João del-Rei e 10 (26,32%) são da Vila. Em relação aos
68 processos do Grupo 2, contabilizei 51 (75%) do Termo de São João del-Rei e 17
(25%) da Vila. Esses dados são mostrados no gráfico 19.
Gráfico 19
Localidade dos Inventariados Registrados nos Inventários de
São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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Ao se observar os dois gráficos, é possível perceber que, em ambos, mais de
70% das famílias residiam em áreas mais rurais, no Termo de São João del-Rei e não na
Vila, o centro urbano. Tal diferença pode ser compreendida quando relacionada a uma
economia mais agrária, característica do contexto em estudo. Detalhes sobre a situação
econômica do Termo de São João del-Rei serão apresentados posteriormente neste
capítulo, quando da análise do perfil econômico dessas famílias.
Em relação aos 110 inventariantes contabilizados para ambos os grupos, em
relação ao Grupo 1, do total de 4040, 24 são do sexo feminino e 16 do masculino (60% e
40% respectivamente), enquanto que, para o Grupo 2, dos 70 casos41, 32 são do sexo
feminino e 38 do masculino (45,71% e 54,29% respectivamente), números estes bem
próximos e que se distanciam do Grupo 1. Para melhor visualização, esses dados foram
coligidos no gráfico 20.

Gráfico 20
Sexo dos Inventariantes Registrados nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Dessa forma, os dados revelam que, no Grupo 1, os homens faleciam antes das
mulheres e que, na grande maioria dos casos, as esposas eram eleitas as inventariantes
dos bens, pois dentre os 40 inventariantes, 24 do sexo feminino eram esposas dos
40
Em dois casos, houve dois inventariantes. Em um deles, houve falecimento do inventariante e
consequente substituição (inventário do casal: Clara Maria Teodora e Francisco Rodrigues, 1826, caixa
310). No outro, há dois processos para uma mesma pessoa, com inventariantes diferentes, um de 1823 e
outro de 1825 (inventário do Padre Joaquim Mariano da Costa do Amaral Gurgel, 1823/1825, caixa 443).
41
Em dois casos houve dois inventariantes porque os primeiros inventariantes faleceram e, por isso,
precisaram ser substituídos. São eles: inventário de Maria de Carvalho Duarte, 1824, caixa 080 e
inventário do casal Rita Alves Batista e Leandro da Silva Fialho, 1830, caixa R004-032.
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inventariados (60%). Já em relação aos 16 inventariantes do sexo masculino,
contabilizei 2 maridos (5%), 4 filhos (10%), 1 irmão (2,50%), 2 cunhados (5%), 2
genros (5%) e outros 5 casos que não eram parentes (12,50%).
Em relação ao Grupo 2, dos 70 inventariantes, 32 do sexo feminino, há os
seguintes graus de parentescos em relação aos inventariados: 29 esposas (41,43%), 2
mães (2,86%) e 1 filha (1,43%). Já em relação aos 38 inventariantes do sexo masculino,
contabilizei 19 maridos (27,14%), 8 filhos (11,43%), 1 irmão (1,43%), 4 genros
(5,71%), 1 sobrinho (1,43%), 1 tio (1,43%) e 4 que não eram parentes (5,71%).
Os dados, para ambos os grupos, podem ser visualizados no gráfico 21.

Gráfico 21
Parentesco dos Inventariantes Registrados nos Inventários de São João del-Rei (18231831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

O fato de existirem 19 maridos inventariantes, no Grupo 2, é um indício da
existência de pais tutores42, os quais não tinham a obrigação de prestar contas da
administração dos legados e nem dos órfãos ao Juízo de Órfãos. Isto explica a ausência,

respeito, a legislação vigente coloca que

E se a mãe de algum menor de vinte cinco anos se finar, o Juiz será
obrigado dentro do dito mês mandar o pai desse menor, que faça
inventário de todos os bens móveis e de raiz, que ele tinha e possuía
42

Mais à frente, no Capítulo 3, tratarei dos tutores.
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ao tempo da morte da dita sua mulher, dando-lhe para isso juramento
dos Santos Evangelhos. E tanto que o inventário for feito, fará as
partilhas e avaliações, como dito é. E deixará os bens em poder do pai,
porque ele por direito é seu legítimo administrador (Ordenações
Filipinas, Livro 1, Título 88, p.208-209).

Ainda em relação aos inventariantes, há mais um aspecto que pôde ser
verificado, o qual diz respeito à capacidade de assinar43 o processo de inventário sobre o
qual ficaram responsáveis. O gráfico 22 apresenta os dados referentes ao Grupo 1:

Gráfico 22
Capacidade de Assinar Entre Inventariantes dos Sexos Feminino e Masculino
Registrados nos Inventários do Grupo 1 (São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

A partir do gráfico acima, é possível perceber uma diferença nos números dos
que se encontravam aptos a assinar: dentre as 24 inventariantes do sexo feminino, 19
não souberam assinar (79,17%), ao passo que apenas três delas assinaram (12,50%).
Para outras duas inventariantes (8,33%), não há informações, pois nos documentos
constava que os procuradores assinaram em seus lugares, devido ao fato de não estarem
presentes. Em relação aos 16 inventariantes do sexo masculino, 15 deles assinaram
(93,75%) e apenas um (6,25%) fez sinal (uma cruz).

43
É possível ainda classificá-las tendo em vista a qualidade das assinaturas, conforme realizado por
Morais (2009). Porém, neste trabalho não será feito tal procedimento. No período em que foi realizada
esta pesquisa, havia uma proibição de se fotografar os documentos sob a guarda do IPHAN/SJDR. Dessa
forma, sem a possibilidade de fotografar, a comparação entre as assinaturas ficou muito prejudicada e
desisti de seguir em frente com este tipo mais refinado de análise.
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No gráfico 23, a seguir, são apresentados os dados referentes ao Grupo 2. A
partir deles, é possível perceber uma diferença nos números dos inventariantes aptos a
assinar: dentre as 32 inventariantes do sexo feminino, 20 não souberam assinar
(62,50%), ao passo que 12 assinaram (37,50%). Em relação aos 38 inventariantes do
sexo masculino, 37 assinaram (97,37%) e apenas um (2,63%) fez sinal (uma cruz).

Gráfico 23
Capacidade de Assinar Entre Inventariantes dos Sexos Feminino e Masculino
Registrados nos Inventários do Grupo 2 (São João del-Rei, 1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ao se comparar os dois grupos, é possível perceber que mais mulheres do Grupo
2 assinaram, o que representa um percentual de 25% a mais em relação às do Grupo 1.
Para os homens, essa diferença percentual não foi tão significativa, sendo que, os dados
apontam uma taxa de assinatura 3,62% maior para o Grupo 2. Isso demonstra que o
último tem caráter mais homogêneo, em virtude desse menor valor encontrado.
Interessante comparar esses dados sobre as assinaturas com os encontrados por Morais
(2009, p.225-226) a respeito das capacidades autográficas das testamentarias para a Vila
e o Termo de São João del-Rei no período entre 1750 e 1850. A referida pesquisadora
identificou, dentre os 656 testadores, que assinaram 447 sujeitos do sexo masculino (o
que representa 68,14% do total de testamenteiros) e 68 do sexo feminino (o que
representa 10,36% do total de testamenteiros). Também por esses dados fica clara a
disparidade entre ambos os sexos quando se trata da capacidade autográfica.
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2.3. Perfil econômico das famílias
A fim de verificar a hipótese levantada anteriormente, de que a economia desses
dois grupos de famílias era mais voltada para atividades agrárias, tendo em vista a
localização das propriedades, dirijo, agora, meu olhar a elas e ao plantel de escravos dos
inventariados. Importante ressaltar que as atividades exercidas em tais propriedades
foram verificadas, de modo que as atividades econômicas recorrentes em comum foram
classificadas, quando possível.
Desse modo, estabeleci três grandes categorias de atividades: agrícola, pecuária

. Chamo atenção para o fato de que uma
mesma propriedade poderia se dedicar a mais de uma categoria de atividades
econômicas.
Em relação às 50 ocorrências encontradas para o Grupo 1, contabilizei 22 de
atividade agrícola (44%), 24 de pecuária (48%) e 4 de mineradora (8%). Em
contrapartida, para as 63 ocorrências do Grupo 2, foram 33 de agrícola (52,38%), 26 de
pecuária (41,27%) e 4 de mineradora (6,35%). Os dados apresentam-se no gráfico 24.

Gráfico 24
Atividades Econômicas Registradas nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Assim, ao levar em consideração as ocorrências contabilizadas para os dois
grupos, pude aferir que tais propriedades tinham características basicamente rurais. De
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modo que, para a atividade agrícola o percentual encontrado foi de 48,67%, para
pecuária de 44,25% e de mineradora de 7,08%. Tais dados mostram que as atividades
agrícolas superaram as de pecuária em apenas 4,42% e essas duas dominaram o cenário
das ocorrências, com 92,92%.
Outra variável observada diz respeito à posse de escravos, importante para se
compreender os patrimônios das famílias naquele contexto. A esse respeito, Libby
coloca que

Minas Gerais, afinal, constituía a maior das províncias do Sudeste
brasileiro no Oitocentos, a região mais desenvolvida do País e daí
que, independentemente do grau de orientação de sua economia para a
exportação ou para o abastecimento do mercado interno, seria de
esperar que sua população escrava fosse a maior (2013, p.173).

O referido historiador afirma, ainda, que os produtores mais abastados,
recorrentemente fizeram uso da mão de obra cativa, ao longo de todo o século XIX, o
que denominou de
No Grupo 1, o quantitativo de cativos somou 480 e a maior escravaria totalizou
89 escravos (18,54%)44. Ainda para este conjunto, estima-se que cada propriedade
contava, em média, com 12 escravos, o que equivalia a um legado de 2:556$952. Ao
passo que, no Grupo 2, a soma foi de 855 cativos e o maior quantitativo de 7545 (8,77%)
e, em média, cada propriedade contava também com, aproximadamente, 12 escravos,
porém, o legado era de 2:172$243, sendo este cálculo 17% menor que o do primeiro
grupo. Pude perceber, ainda, certa recorrência no número de senzalas em ambos os
grupos, sendo dez no primeiro e 13 no segundo. Os dados sobre a posse de escravos de
ambos os grupos foram coligidos nas tabelas 3 e 4.

44
45

Pertencentes ao Alferes José Joaquim Teixeira (cx 566, 1831).
Pertencentes a Rita Maria de Jesus (cx 383, 1824).
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Tabela 3 - Plantéis de Escravos Registrados nos Inventários de São João del-Rei (18231831)

Grupo 1
Grupo 2

Média

Desvio
Padrão

12,63
12,57

8,85
10,73

Menor nº de Maior nº
escravos de escravos
1,00
0,00

89,00
75,00

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Tabela 4 - Valores financeiros dos Plantéis de Escravos Registrados nos Inventários de
São João del-Rei (1823-1831)
Valor
médio de
um escravo
2:556$952,63 2:068$290,58 310$000,00 22:720$000,00 202$425,42
2:172$243,87 1:958$751,39
0,00
10:260$000,00 172$763,25
Média

Grupo 1
Grupo 2

Desvio
Padrão

Menor valor
em escravos

Maior valor
em escravos

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ainda ao analisar os dados contidos na tabela 3, pude verificar que, para o
Grupo 1, o valor médio de um escravo foi igual a 202$425 e o maior valor da escravaria
de uma propriedade foi de 22:720$000. Enquanto que, para o Grupo 2, o valor médio de
um escravo foi igual a 172$763 e o maior valor da escravaria de uma propriedade foi de
10:260$000. Tais valores mostram que o Grupo I teve um maior investimento na
compra de escravos.
A seguir, o gráfico 25 apresenta o número de escravos para cada propriedade,
tanto os do Grupo I quanto para o Grupo II e, por meio dele, é possível perceber que o
gráfico 25(a) apresenta menor dispersão em torno da média, comprovado pelo menor
desvio padrão, em comparação ao grupo caracterizado pelo gráfico 25(b).
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Gráfico 25
Quantidade de Escravos Registrados nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831):
a) Grupo 1
(a)

b) Grupo 2
(b)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Esses dados levantados são coerentes ao cenário descrito por Libby (2013), no
qual afirma que, nas Minas da primeira metade do século XIX e em períodos anteriores,
a concentração de escravos se dava entre 11 a 49. Isto, de acordo com o historiador,

pouco espaço para as grandes posses que tendiam a dominar regiões como o Vale do

A média de 12 escravos por propriedade, para os Grupos 1 e 2, por mim
encontrada é bem próxima, ainda, à obtida por Graça Filho (2002, p.113), ao analisar as
médias censitárias da província mineira de 1831-1832. Sobre a distribuição de escravos
nas propriedades sanjoanenses, em nove distritos, este historiador
proprietários de escravos, com profissão declarada de agricultor ou pecuarista, que
detinham a posse de 3.447 cativos. Portanto, com a média de 15 escravos por
proprietário
Ainda no intuito de compreender as características econômicas dessas famílias,
além dos dados sobre as produções das propriedades e a escravaria, considerei os
montes-mor46 dos inventariados, a fim de verificar a condição de abastado ou não, dos
46

Representa o valor monetário total dos bens de família acumulado pelo sujeito ao longo da vida,
portanto, pode ser um indicador da fortuna pessoal. Contudo, na feitura do processo de inventário, o valor
que seria considerado nas partilhas seria o oriundo do monte líquido, ou seja, após descontar os valores
das dívidas do inventariado e gastos com o processo. Com o abatimento das dívidas, dividia-se o restante
ao meio, de maneira que uma metade ficaria com o cônjuge viúvo (a meação); a outra metade era dividida
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sujeitos. Cabe salientar que, buscando o significado do termo para o período, dois
dicionários47 da época, o Vocabulário Português e Latino de D. Raphael Bluteau
(edição de 1712) e o Dicionário da Língua Portuguesa de Antonio de Moraes Silva
(edição de 1789), trazem as seguintes definições:

Graça Filho (2002) calculou a concentração de renda em São João del-Rei ao
pesquisar 803 inventários post mortem, compreendidos entre 1831 e 1885. Na intenção
de fazer uma análise que permita a comparação com esta pesquisa, trabalhei com os
dois grupos de inventários já mencionados anteriormente, apresentando os dados de
forma análoga aos definidos pelo historiador referido. Com base nesta busca por
comparação, apresento a seguir, nas tabelas 5 e 6, os dados referentes aos grupos em
estudo:

Tabela 5

Distribuição dos montes-mor por faixas de riqueza do Grupo 1 (São João
del-Rei, 1823-1831)

Frequência Frequência
absoluta % acumulada
até 200$000
0
0
201$000 a 1:000$000
2
5,71
1:100$000 a 2:000$000
5
20
2:100$000 a 10:000$000
23
85,71
10:100$000 a 50:000$000
4
97,14
50:100$000 a 200:000$000
1
100
200:100$000 a
0
100
500:000$000
TOTAL
35
100
Intervalos de riqueza

montes-mor
0
1:375$055
7:432$685
96:814$820
68:252$126
60:498$475

montes-mor
0
0,59
3,17
41,31
29,12
25,81

0

0

234:373$161

100

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

em três partes: duas se destinavam aos filhos (as legítimas) e a outra (a terça) era usada segundo
recomendações deixadas pelo defunto em testamento, caso o tivesse feito.
47
Embora as primeiras edições destes dicionários sejam de períodos anteriores ao de meu estudo, e estes
fixarem a língua utilizada até o momento de sua publicação, seu uso explica-se pelo fato de terem sido
publicadas edições sucessivas em anos posteriores, portanto, as definições dos termos apresentados por
eles perduraram no tempo.
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Tabela 6

Distribuição dos montes-mor por faixas de riqueza do Grupo 2 (São João
del-Rei, 1823-1831)

Frequência Frequência
absoluta % acumulada
até 200$000
0
0
201$000 a 1:000$000
13
22,81
1:100$000 a 2:000$000
13
45,61
2:100$000 a 10:000$000
20
80,70
10:100$000 a 50:000$000
11
100
50:100$000 a 200:000$000
0
100
200:100$000 a
0
100
500:000$000
TOTAL
57
100
Intervalos de riqueza

montes-mor
0
9:008$628
18:932$424
118:707$182
216:234$928
0

montes-mor
0
2,49
5,22
32,7
59,59
0

0

0

362:883$162

100

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Pode-se perceber que o maior valor de frequência absoluta, para ambos os
grupos, ocorre no mesmo intervalo de riqueza (2:100$000 a 10:000$000), sendo que, no
Grupo 1 foram contabilizadas 23 ocorrências em um total de 3548 inventários (65,71%).
Para o Grupo 2, 20 casos em 5749 (35,09%) e, no grupo pesquisado por Graça Filho,
282 em 803 (35,12%). Pude perceber também que as frequências acumuladas até este
intervalo de riqueza, para os dois grupos que analiso, foram maiores, em comparação
com a obtida pelo citado historiador, ou seja, para o primeiro grupo 85,71%, para o
segundo 80,70% e para Graça Filho 71,20%. Portanto, o grupo analisado por ele
apresenta, em valores percentuais, maior ocorrência nos intervalos superiores de
riqueza, compreendidos entre 10:100$000 a 500:000$000. Assim, como o período por
mim analisado é anterior ao de Graça Filho (2002), posso afirmar que os grupos
investigados por esta pesquisa se caracterizam por concentrarem menor riqueza, visto
que esta ainda não circulava tanto na região, como revelou a pesquisa do citado
historiador.
Ao se levar em consideração o percentual do somatório dos montesdos montes-mor), no Grupo 1, o maior valor percentual dessa variável (41,31%) situa-se
no intervalo de riqueza 2:100$000 a 10:000$000, correspondente à maior frequência
absoluta. Considerando o Grupo 2, o maior valor percentual do somatório dos montes-

48
49

Em 3 processos, os valores de monte-mor dos inventariados não foram descritos.
Em 11 processos, os valores de monte-mor dos inventariados não foram descritos.
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mor é de 59,59% e situa-se no intervalo de riqueza 10:100$000 a 50:000$000, o que não
corresponde à maior frequência absoluta. Os dados obtidos para este último grupo são
semelhantes aos de Graça Filho (2002), o qual tem o maior valor percentual do
somatório dos montes-mor (42,75%) situado no intervalo de riqueza 10:100$000 a
50:000$000, o que também não corresponde à maior frequência absoluta.
A fim de estabelecer, dentre os dois grupos de famílias analisados, aquele com
maior riqueza a partir dos valores dos montes-mor, realizei cálculos estatísticos da
média, desvio padrão e amplitude. O resultado desse cômputo encontra-se na tabela 7,
que se segue:

Tabela 7 - Dados estatísticos dos conjuntos de famílias estudadas (São João del-Rei,
1823-1831)

Grupo 1
Grupo 2

Média

Desvio Padrão

6:696$376
6:366$371

10:595$422
7:428$226

Menor
Maior
Amplitude
Monte-mor Monte-mor
602$675 60:498$475 59:895$800
271$800 27:955$447 27:683$647

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ainda em relação à tabela 7, tem-se que, para o Grupo 1, o menor e o maior
monte-mor encontrados foram de 602$675 e 60:498$475, respectivamente. Em
contrapartida, para Grupo 2, o menor e o maior monte-mor encontrados contabilizaram
271$800 e 27:955$447, respectivamente.
Inicialmente, se analisado apenas o valor médio, tender-se-ia a afirmar que o
Grupo 1 concentraria mais riqueza que o Grupo 2, apresentando média 5% maior em
relação ao segundo conjunto. Esse maior valor médio trata-se, na verdade, de uma
distorção, devido a uma família que apresenta monte-mor muito maior do que as
demais, nove vezes o valor médio, o que pode ser visualizado no gráfico 26. A família
em questão é a do Alferes José Joaquim Teixeira50, o mesmo detentor de um plantel de
89 escravos, a maior escravaria desse grupo.

50

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx 566, 1831.
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Gráfico 26
Valores dos Montes-mor Registrados nos Inventários do Grupo 1
(São João del-Rei, 1823-1831)
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35
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Contudo, uma vez que os valores médios são próximos, o critério adotado para
definir qual grupo de famílias concentra maior riqueza foi baseado na escolha daquele
que exiba valores mais homogêneos, isto é, aquele que apresentasse menor dispersão
dos valores de monte-mor. A partir da análise do desvio padrão, pude concluir que o
Grupo 2 é o que apresenta menor desvio padrão e menor amplitude, caracterizando,
portanto, o grupo mais rico. A partir do gráfico 27, é possível visualizar essa relação, o
que pode ser compreendido por conter mais pontos numa região próxima ou superior à
linha que representa o valor médio.

Gráfico 27
Valores dos Montes-mor Registrados nos Inventários do Grupo 2
(São João del-Rei, 1823-1831)
40000$000
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10000$000
6366$371,26
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II
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Tal conclusão é coerente, uma vez que uma das ideias discutidas anteriormente
destaca que o maior valor do percentual do somatório dos montes-mor do Grupo 2 se
encaixa em um intervalo de riqueza superior, 10:100$000 a 50:000$000, se comparado
ao do Grupo 1, 2:100$000 a 10:000$000.
Outra variável ainda considerada, além da posse de escravos e valores dos
montes-mor, diz respeito a uma forma de distinção da sociedade da época: as patentes
militares ou títulos honoríficos dos inventariados. A esse respeito, Paula (2016) afirma
que os postos militares eram pautados por uma hierarquia, dessa maneira, somente os
oficiais superiores recebiam a carta patente. O posto de Coronel era o mais alto, seguido
pelo de Tenente-coronel, Sargento-mor, Capitães, Ajudantes, Tenentes e Alferes. Ainda
para este autor,

os membros pertencentes aos corpos regulares deveriam dedicar-se
exclusivamente às atividades militares eram a única força paga pela
Coroa: além de armas, recebiam uma remuneração pelos seus
serviços. Com o início do período da administração do Marquês de
Pombal em Portugal (1750-1777), além de portugueses e reinóis, os
corpos regulares passaram também a ser compostos por homens
nascidos na América portuguesa, sendo organizados em terços e
companhias (id., 2016, p.147).

Dessa forma, tem-se que a conquista das patentes militares era almejada pelos
homens locais em vista da possibilidade de se elevarem socialmente e de alcançarem
posições de maior poder no Império português (PAULA, 2016).
Assim, para o Grupo 1, contabilizei quatro Alferes e um Capitão e para o Grupo
2, dois Sargentos-mor, três Alferes, um Tenente e três Capitães. Para o sexo feminino,
51

, de maneira que, para o Grupo 1 o quantitativo foi de três,

enquanto para o Grupo 2, totalizou 15

. Portanto, o fato de haver no Grupo 2,

mais sujeitos com tais indicativos de distinção, ajuda a compreender que este, além de
ser mais abastado que o primeiro, acumulava bens simbólicos de grande valor para
aquela sociedade.
A partir dos aspectos discutidos neste capítulo, é possível perceber que o Grupo
1 se caracterizou por incluir os processos de inventário que apresentam as prestações de
contas de tutela. Este grupo contava com o menor quantitativo e menores taxas de
51

Botelho & Reis (2008, p.70) definem o termo c
também empregado para a mulher de idade para distingui-
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idades de filhos/herdeiros e netos, menor número de inventariados e inventariantes,
maior valor médio de escravos e distribuição mais homogênea de cativos para cada
propriedade. Em relação ao Grupo 2, este caracterizou-se por abranger os processos de
inventário sem as prestações de contas de tutela. Exibia as maiores taxas de
ilegitimidade para as gerações de filhos e netos, maior capacidade de assinatura por
parte dos inventariantes, era o mais abastado, possuía mais inventariados detentores de
títulos honoríficos

portanto, com maior capital simbólico. Por fim, era o menos

fiscalizado dos grupos analisados.
Portanto, parece-me conveniente afirmar que, para o contexto abordado nesta
pesquisa, os Juízes de Órfãos que acompanharam estes processos de tutela se detiveram
mais ao critério da menoridade dos herdeiros que ao da riqueza das famílias para exigir
a prestação de contas de tutelas. Dessa maneira, tal constatação sobre o Grupo 1
apresentar as prestações de contas de tutela não pode ser vista como fruto de um acaso,
mas sim, como uma justificativa de fiscalização mais atenta aos sujeitos que se
responsabilizaram por zelar pelas pessoas e bens destes menores, ou seja, os tutores. A
função que estes sujeitos exerceram nos casos de tutoria, por mim analisados, será
tratada no capítulo seguinte desta pesquisa.
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Capítulo 3

Os tutores e a função da tutoria

Conforme disse no primeiro capítulo, a legislação vigente à época eram as
Ordenações Filipinas. Criadas ainda em tempos coloniais, estabeleciam uma série de
regras e deveres a serem cumpridas e vigoraram no Brasil mesmo após a Independência,
em 1822, quando passaram por algumas modificações. Um dos mais variados assuntos
abordados, era o que dizia respeito à criação dos órfãos e, consequentemente, à escolha
de seus tutores. Os principais aspectos das Ordenações Filipinas referentes ao exercício
da tutela serão apresentados em momento posterior deste capítulo. A escolha do tutor
era uma decisão de suma importância naquele contexto, afinal um sujeito com más
intenções poderia usufruir de maneira inescrupulosa dos bens de seu tutelado, acabando
por arruinar toda a herança do mesmo. A esse respeito, Morais (2009, p.185-186) cita,
em sua tese, um caso representativo. Este se refere à declaração feita pelo um português
João Vieira da Silva Seabra, morador na Vila de São João del-Rei, que, em seu
testamento datado de 1736, afirmara que seu tutor agiu de má fé ao vender, sem o seu
consentimento, duas das três fazendas que lhe tocaram de herança pela morte dos pais.
Tendo em vista a importância da escolha dos tutores para o destino dos órfãos,
este capítulo tem como objetivo analisar o perfil dos sujeitos que exerceram a função da
tutoria, em ambos os grupos de famílias analisados no capítulo anterior52. Em um
segundo momento deste capítulo serão apresentados alguns casos exemplares, nos quais
a função de tutor(a) gerou disputas e embates das mais variadas ordens.

3.1. A legislação vigente e a questão dos tutores
No Livro 4 das Ordenações Filipinas, os Títulos 102 a 104 são integralmente
dedicados aos tutores dos órfãos que perderam a figura paterna. Naquele contexto,
segundo a lei, a falta da mãe não obrigava que fosse realizado o processo de tutela, visto
ser o pai administrador legal e imediato de seus filhos e de seus bens. Contudo, se a este
faltasse entendimento ou se o mesmo padecesse de qualquer enfermidade, o Juiz de
Órfãos nomearia um tutor.
52

Como disse no capítulo anterior, no intuito de padronizar a nomenclatura utilizada no trabalho,
as cujos processos de inventário possuem prestações de contas de
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Era de se esperar que a morte do pai desencadearia uma série de mudanças, pois
mesmo se os menores continuassem morando na companhia da mãe, deveria ser
instituído em Juízo a figura do tutor53, que seria o responsável legal pela pessoa e pelos
bens dos órfãos, além de oferecer alimentação, vestuário, cuidados em caso de doença e
também educação. Finado o pai, o Juiz de Órfãos tinha o prazo de um mês para nomear
um tutor aos órfãos e fazer a entrega de todos os bens móveis, de raiz e dinheiro ao
novo representante, além de determinar a este a responsabilidade de preservá-los e
administrá-los, sob a pena de ser privado a continuar exercendo seu ofício. Caso o
falecido pai tenha procedido ao ato da testamentaria, o Juiz, primeiramente, deveria
consultar no testamento se havia alguma indicação de tutor para seus herdeiros.
Constatada essa prévia indicação, caberia, então, verificar se a pessoa indicada poderia
exercer a função, observando os seguintes critérios: ser maior de 25 anos, não ser
alguém pródigo, inimigo do órfão, pobre, escravo, infame, de vida voltada para a
religião ou impedido de alguma forma no exercício dessa ocupação. As esposas ou avós
indicadas nos testamentos paternos como tutoras poderiam assumir a responsabilidade
legal pelos órfãos, desde que não contraíssem segundas núpcias.
Na ausência da indicação deixada em testamento, mães ou avós

e somente

estas, pois as demais mulheres eram proibidas
poderiam solicitar a tutela em Juízo. Ficavam, assim, obrigadas a administrar a pessoa
do órfão e seus bens. Se fossem se casar novamente, deveriam solicitar ao Juiz de
Órfãos um novo tutor. Caso não o fizessem, seriam removidas e, mesmo se depois
viuvassem por segunda vez, não lhes seria consentido retornar à antiga função da
tutoria.
Nos casos da ausência de tutor recomendado em testamento ou mães e avós
impossibilitadas de exercer a tutoria, o Juiz deveria escolher o parente mais próximo, a
fim de que este ocupasse tal função. Se houvesse vários na mesma situação, deveria ser
escolhido o mais idôneo e que tivesse um fiador abonado que por ele se obrigasse a
guardar e bem gerir os bens dos órfãos, bem como os frutos e rendas deles, além de

53

de 14 anos e de órfãos do sexo feminino menores
distinção de idades e sexo. Portanto, aos curadores eram delegadas as mesmas obrigações dos tutores.
Importante ressaltar que, ainda de acordo com a legislação vigente, dar-se-iam também curadores, aos
maiores de 25 anos tidos como loucos e dementes.
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jurar a fazer todas as coisas que fossem benéficas ao órfão, dentre elas a guarda fiel de
sua pessoa e bens.
A nomeação de alguém fora da família se daria somente se não fosse encontrado
um parente do órfão. Porém, o J

, o qual deveria

ter características como ser abonado, discreto e digno de fé. A esses não parentes era
dado o direito de não permanecer exercendo a função de tutor, contra suas vontades, por
mais de dois anos, contudo, deveriam comunicar ao Juiz a desistência para que este
providenciasse um substituto apto. Mas, se quisessem continuar na função por mais de
dois anos, lhes seria permitido, desde que estivessem cumprindo rigorosamente suas
atribuições.
Uma recorrência muito comum era a recusa ou desistência de exercer a tutela,
porém isso somente era permitido aos que tutelassem órfãos estranhos (tutela dativa),
pois aos parentes próximos,

tutoria, entre estes: o homem que fosse pai de cinco filhos(as) ou que tivesse cinco
netos(as) no seu poder; o sujeito que tivesse perdido filho ou neto em ato de guerra;
aquele que ocupasse cargos como de desembargadores, corregedores, ouvidores, juízes,
vereadores, procuradores, escrivães, inquiridores, contadores, carcereiros, porteiros e
caminheiros e todos os demais cargos públicos; o que tivesse mais de 70 anos de idade,
o enfermo durante o período da sua enfermidade e, por fim, o sujeito que possuísse
linhagem ou que fosse doutor em Lei, Cânones e Medicina. Em todos estes casos, o
sujeito estaria liberado de exercer a função de tutor se assim o desejasse, não
importando se a tutoria lhe fora estabelecida em testamento ou delegada pelo Juiz.
Importante ainda ressaltar que a legislação afirmava que o tutor escolhido pelo
Juiz deveria ser estar apto a orientar a educação recebida pelos órfãos, tendo como

deveria ser dado um tutor também lavrador, para que o ensinasse tal ocupação. Contudo,
se houves
órfão, este lhe deveria ser ensinado. Em relação ao aprendizado de uma educação
letrada, não é explícito na lei quais os órfãos deveriam recebê-la, porém, as escolhas dos
tutores, neste caso, deveriam estar relacionadas ao sexo e ao grupo social de
pertencimento dos órfãos, bem como às suas habilidades pessoais e deveria ser dada até
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a idade de 12 anos. A esse respeito, encontra-se a seguir trecho literal da legislação que
trata do assunto:

Se alguns órfãos forem filhos de tais pessoas, que não devam ser
dados por soldadas, o juiz os ordenará o que lhes necessário for para
seu mantimento, vestido e calçado, e todo o mais em cada um ano. E o
mandará escrever no inventário, para se levar em conta a seu tutor, ou
curador. E mandará ensinar a ler e escrever aqueles, que foram para
isso, até a idade de doze anos. E daí em diante lhes ordenará sua vida
e ensino, segundo a qualidade de suas pessoas e fazendas. E se forem
filhos de oficiais mecânicos, serão postos a aprender os ofícios de seus
pais, ou outros, para que mais pertencentes sejam, ou mais
proveitosos, segundo sua disposição e inclinação, fazendo escrituras
públicas com os mestres, em que se obriguem a os dar ensinados em
aqueles ofícios em certo tempo arrazoado, obrigando para isso seus
bens. E o tutor, ou curador com autoridade do juiz, obrigará os bens
dos órfãos e suas pessoas a servirem os ditos mestres por aquele
tempo no serviço, que tais aprendizes costumam fazer. E o juiz, que
isto não cumprir, pagará ao órfão toda a perda e dano, que por isso se
lhe causar (Ordenações Filipinas, Livro 1, Título 88, p.212).

Ainda nesse aspecto, Paula (2016, p.70-71) afirma que caberia a um tutor
obedecer e prestar contas do que era exigido pela lei, enviando os seus
tutelados para algum tipo de educação doméstica ou para a instrução dos professores e
mestres
Por fim, as Ordenações Filipinas afirmam ainda que, se a administração da
tutela viesse a prejudicar os órfãos, o tutor seria penalizado e removido da mesma, além
de ter que repor todas as perdas e danos ao novo tutor instituído. Tutelar não era uma
tarefa fácil e estava cercada de responsabilidades, como também sujeita a punições.
Contudo, mesmo que o tutor prestasse contas em Juízo, deve-se considerar a

poderiam caracterizar-se por supervalorização de alguns produtos e serviços gastos com
os órfãos, ou, também, pelo embuste de alguns recibos de gastos com os menores,

3.2. O perfil dos tutores na Vila e Termo de São João del-Rei
Todos os tutores eram obrigados a prestar contas de suas despesas e rendimentos
ao Juiz de Órfãos da localidade, exceto os pais, pois eram considerados administradores
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legítimos das pessoas e dos bens dos filhos. Para as famílias que residiam no Termo e
Vila de São João del-Rei, dos 106 inventários localizados nesta pesquisa, pude
encontrar tais prestações em 38 casos

documentos anexos aos inventários e

denominados de
Em tal documentação, contabilizei 140 sujeitos (considerando também os casos
em que houve substituição) que exerceram a função de tutores. No que diz respeito à
variável sexo, para o Grupo 1, foram contabilizados 62 sujeitos, sendo apenas 7 do sexo
feminino (11,29%) e os 55 restantes do sexo masculino (88,71%). No Grupo 2, dos 78
contabilizados, somente 6 são do sexo feminino (7,69%) e os 72 demais do sexo
masculino (92,31%), conforme pode ser visto no gráfico 28.

Gráfico 28
Sexo dos Tutores Registrados nos Inventários de São João del-Rei (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Tal preferência pela escolha de homens como tutores, conforme já apresentado,
era uma exigência legal do período e também foi percebida por Morais (2009) que,
entre 66 casos referentes à tutoria, no período de 1750-1850 para a Vila e Termo de São
João del-Rei, contabilizou 49 do sexo masculino e 17 do feminino (74,24% e 25,76%,
respectivamente). Também pude encontrar essa supremacia do sexo masculino no que
se refere à tutoria em Paula (2016), o qual encontrou, para o período entre 1790 a 1822
para o Termo de Mariana, o quantitativo de 27 tutores, dos quais 17 eram do sexo
masculino (62,96%) e 10 do feminino (37,04%).
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Ao levantar dados sobre o grau de parentesco entre tutores e órfãos, no Grupo 1,
dentre os 56 tutores54, contabilizei 11 irmãos (19,64%), 18 tios (32,14%), 6 avôs
(10,72%), 5 cunhados (8,93%) e 16 que não eram parentes (28,57%). No caso das 7
tutoras, todas parentes dos órfãos, contabilizei 6 mães e 1 avó (85,71% e 14,29%,
respectivamente). No Grupo 2, dentre os 72 tutores, contabilizei 13 irmãos (18,06%), 15
tios (20,83%), 7 avôs (9,72%), 3 cunhados (4,17%), 1 genro (1,39%), 16 pais (22,22%)
e 17 que não eram parentes (23,61%). Dentre as 6 tutoras, todas foram identificadas
como mães dos órfãos. Tais graus de parentesco também se encaixam nos requisitos
determinados pelas Ordenações Filipinas. Essas informações podem ser visualizadas no
gráfico 29.

Gráfico 29
Parentesco dos Tutores Registrados nos Inventários de Ambos os Grupos (1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Cabe salientar que, embora a legislação determinasse preferencialmente a
escolha de parentes próximos aos órfãos, encontrei expressivo número de registros de
tutores tidos como não parentes (33 casos somando-se os dois grupos, o que equivale a
23,40%). Uma hipótese que pode justificar esse número elevado é a de que muitos
destes tutores poderiam ter apadrinhado alguns dos órfãos, porém, não foram
classificados como parentes na documentação. No período em estudo, a noção de
54

Um mesmo tutor ficou responsável por dois grupos diferentes de órfãos (seus irmãos e seus sobrinhos),

órfãos.
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próximos. A esse respeito, Brügger afirma que

a especificidade do compadrio talvez residisse exatamente no fato de
apresentar uma grande possibilidade de extensão
uma pessoa
poderia apadrinhar um número infindo de afilhados, incorporando à
sua parentela inúmeras unidades familiares e, ao mesmo tempo,
permitir que se criassem sólidos vínculos entre pessoas das mais
diferentes condições sociais, que passavam a se reconhecer como
parentes (2013, p.293).

Ainda em r
contabilizou dentre os 49 tutores, 6 irmãos (12,24%), 4 tios (8,16%), 4 primos (8,16%)
e 10 (20,41%) não tinham parentesco de sangue com os órfãos. E para as 17 tutoras: 16
mães e 1 madrasta (94,12% e 5,88%, respectivamente). Em Paula (2016), dos 17
tutores, quatro eram irmãos (23,53%), cinco tios (29,42%), dois avôs (11,76%), dois
primos (11,76%) e outros quatro cuja relação de parentesco com os órfãos não foi
identificada (23,53%). Para as 10 tutoras, todas foram identificadas como mães. Por

oriundos da Comarca do Rio das Velhas, no período compreendido entre 1750 e 1800,
observou menções à tutoria em pelo menos 32 deles (68,09%) e que, em pelo menos 17
deles, ou seja, em 53,13%, as mães foram encontradas no exercício da tutoria em algum
momento.
Assim como observado por Morais (2009), Gorgulho (2011) e Paula (2016),
entre as mulheres indicadas como tutoras, a relação entre maternidade e tutoria era forte.
Nesta pesquisa, ao se considerar os dois grupos de famílias, foram contabilizados 13
casos de mulheres eleitas tutoras. Para a totalidade destes casos foi registrada a
ocorrência de, pelo menos, uma órfã menor. Ademais, para um caso do Grupo 1, todos
os 7 herdeiros eram menores e do sexo feminino. Tal realidade de mães eleitas tutoras
(principalmente quando se tinha meninas órfãs), pôde ser observada também por
Oliveira (2008) ao pesquisar a Comarca do Rio das Velhas no período compreendido
entre 1750 e 1800. A referida pesquisadora utilizou 26 inventários e, dentre estes,
apresentou seis casos (23,07%) em que mães foram tutoras. Em sua pesquisa, atentou
mais propriamente em relação à educação das meninas, concluindo
a morte dos pais, permaneciam preferencialmente na companhia das mães, para ser
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(id., p.76). Por fim, Santos (2011) também notou a
recorrência de mães tutoras em sua pesquisa para a Capitania de Sergipe Del Rey, entre
1720 e 1800, ao contabilizar 21 delas (26,92%) na amostra de 78 inventários
consultados.
Outro aspecto, ainda relacionado à tutoria, merece ser destacado e diz respeito
àqueles sujeitos que, mesmo não tendo na documentação laços explícitos de parentesco
com os órfãos, foram nomeados pelo Juiz de Órfãos em exercício e, assim, incumbidos
de zelar pelo patrimônio e pessoa deles. Nesta pesquisa, pude perceber que a figura do
Coronel e Comendador Martiniano Severo de Barros apareceu com certo destaque, pois
foi tutor dos órfãos de duas famílias distintas55 e em períodos diferentes. Segundo
Morais (2002), tal sujeito foi negociante, almotacé, alferes, juiz de órfãos, juiz de paz,
tenente do Exército e delegado do 9º Círculo Literário e isso acabou por lhe conferir
grande afinidade com o letramento, sendo assim, uma figura importante na São João
del-Rei do século XIX. Segundo Brügger (2013), Martiniano Severo de Barros foi um
dos que mais apadrinharam crianças sanjoanenses entre 1780 a 1850: ao todo foram 46
afilhados.

-se por parte dos pais dos batizandos

uma tendência à busca de alianças com pessoas, pelo menos, de condição igual ou
Morais (2009, p.373) apresenta também algumas
informações sobre o dito Barros: este assumiu quatro testamentarias (1830, 1838 e duas
vezes em 1843). Há outras informações curiosas a seu respeito no testamento de
Aureliano Almeida Magalhães56, escrito e assinado em 1818. Neste documento,
Martiniano Severo de Barros aparece como caixeiro na casa de negócios de Almeida
Magalhães. Segundo o testador, quando criança Martiniano fora
Reverendo Felisberto Antônio Figueiredo Moura nesta mesma vila, e foi criado até que
viesse para minha casa p
Assim, mediante tais informações, leva-se a acreditar que essa busca por pessoas
oriundas de extratos superiores da sociedade pode ter sido uma estratégia utilizada
também pelos juízes de órfãos, quando na escolha dos tutores que administrariam o
patrimônio dos órfãos dessas famílias, especialmente as que detinham algumas posses.

55

Tutor da órfã Maria do Carmo, filha natural do inventariado Bernardino de Sena Alvarenga (1830, cx.
010), e de José Eugênio, filho legítimo de João de Faria Silva Gomes e Maria Honorata do Sacramento
(1831, cx. C-029).
56
Testamento de Aureliano Almeida Magalhães (1830, cx.78). Informações cedidas pela Profa. Dra.
Christianni Morais em consulta ao banco de dados elaborado para sua tese.
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Ainda em relação aos tutores, mais um aspecto pôde ser verificado e diz respeito
à capacidade de assinar o termo de tutela. Assim, no que diz respeito à variável
os dados surpreendem no Grupo 1: entre as 7 tutoras, 3
assinaram (42,86%) e 3 não souberam (42,86%), ao passo que, dentre os 55 tutores, 52
foram capazes de assinar (94,54%), 2 (3,64%) fizeram sinal (cruz) e apenas 1 (1,82%)
não soube. Há ainda uma tutora (14,28%) sobre a qual não há informações sobre
capacidade de assinar no documento, constando apenas que o procurador assinou em
seu lugar, devido a não estar presente. Para melhor visualização, estas informações se
encontram dispostas no gráfico 30, a seguir:

Gráfico 30
Capacidade de Assinar Entre Tutoras e Tutores Registrados nos Inventários do Grupo 1
(1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

No gráfico 31, a seguir, são apresentados os dados referentes ao Grupo 2. A
partir dele também é possível perceber uma diferença nos números dos tutores aptos a
assinar: dentre as 6 tutoras, apenas 1 não soube assinar (16,67%), por conseguinte, 5
delas assinaram (83,33%). Em relação aos 72 tutores, 68 assinaram (94,44%) e 4 deles
(5,56%) fizeram sinal (uma cruz).
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Gráfico 31
Capacidade de Assinar Entre Tutoras e Tutores Registrados nos Inventários do Grupo 2
(1823-1831)
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Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ao comparar os dois grupos, é possível perceber que a diferença percentual dos
tutores, de ambos os sexos, que assinaram no Grupo 2 em relação ao Grupo 1, é de
40,47% para o sexo feminino e praticamente nula para o sexo masculino. Isso revela
que este grupo tem caráter mais homogêneo, em virtude desse menor valor encontrado.
Morais (2009) observou, em sua pesquisa para o período de 1750 a 1850, que, entre os
49 homens indicados como tutores, 33 foram capazes de assinar os documentos
analisados (o que equivale a 67,35% do total de tutores). Já entre as 17 mulheres, 11
assinaram, o que representa 64,71% do total de tutoras. Assim, a disparidade encontrada
ao se comparar a capacidade de assinatura entre homens e mulheres corrobora também
com dados encontrados por Paula (2016) ao abarcar o período de 1790 a 1822, pois
dentre os 17 tutores, 13 assinaram (76,47%), ao passo que, dentre as 10 tutoras, apenas
4 assinaram (40%). Os dados referentes a distintos contextos geográficos e períodos
diversos revelam o quanto o sexo feminino possuía poucas chances de assumir lugares
de poder e de saber.
Porém, nesta pesquisa, chama atenção o fato de que, quando se compara a
capacidade de assinatura entre as inventariantes (12,50% e 37,50% para os Grupos 1 e
2, respectivamente) e as tutoras (42,86% e 83,33% para os Grupos 1 e 2,
respectivamente), estas últimas tiveram resultados superiores nesse aspecto. Creio que
tais dados podem estar relacionados com a atividade de administração dos bens dos
filhos e a função da tutoria. Dentre os casos aqui identificados nos quais mulheres foram
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tutoras, todas pediram autorização ao Juízo de Órfãos, como exigência legal para
exercer a tutoria, mas também ao rei de Portugal. Segundo Chequer (2002, p.63),

ea

herança deixada pelo pai excedesse a quantia de 60$000, a tutoria da mãe precisava ser
ainda confirmada pelo rei de Portugal, via Conselho Ultramarino . Ainda de acordo
cifra de 60$000 correspondia a um valor frequente nos
inventários dos indivíduos brancos, proprietários de patrimônio de valor mediano
Ainda ao analisar os casos das mães que exerceram a função de tutoras, no que
diz respeito às recomendações57 deixadas pelos falecidos maridos para que suas esposas
exercessem tal função, não encontrei uma sequer para o Grupo 1. Para o Grupo 2,
encontrei dois casos: um no inventário do Sargento-mor Cândido Álvaro José de Lima
(1824) e outro do Tenente José Fernando de Souza (1827). Essa observação, para os
inventários supracitados, pôde ser observada por meio das respectivas citações:
Minha esposa, Maria Benedita de Noronha Negreiros (...) e por
conhecer a sua capacidade a instituo e nomeio também tutora dos
meus filhos por confiar a ela não só a boa educação e instrução deles,
mas a administração de seus bens e legítimas independente de fiança
alguma.58
Nomeio para meus testamenteiros, em primeiro lugar a dita minha
mulher Joana Cândida de São Bernardo e reconhecendo nela muita
capacidade, também a nomeio tutora dos ditos meus filhos, com geral
administração (...).59

Tais trechos atestam a confiança dos falecidos maridos em suas esposas para a
função de tutoras dos filhos. Interessante perceber que ambos os casos pertencem ao
grupo de famílias mais ricas. O Sargento-mor Cândido Álvaro José de Lima morava na
Vila de São João del-Rei, fora detentor de um monte-mor no valor de 5:618$662,
possuíra 20 escravos, duas moradas de casas de sobrado na dita Vila, uma chácara e
uma porção de terras sem bem feitoria. Já o Tenente José Fernando de Souza residia em
uma fazenda localizada na Aplicação de Nossa Senhora da Piedade da Freguesia e
Termo da Vila de São João del-Rei, a qual continha matas virgens, capoeiras, campos
de criar e uma casa coberta de telha, havia acumulado um monte-mor no valor de
7:067$810 e tivera 14 escravos. Ao analisar o perfil econômico desses sujeitos,
57

do banco de dados.
58
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: Cândido Álvaro José de Lima, cx. 343, 1824.
59
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: José Fernando de Souza, cx. 365, 1827.
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considero que a indicação da esposa como tutora pode estar relacionada a uma
estratégia de manutenção dos bens da família sob o controle das viúvas e, portanto, não
haveria o risco de se dissiparem nas mãos de estranhos.
A realidade de mulheres que foram indicadas pelos maridos no ato da
testamentaria para exercer a função de tutoras também foi investigada por outros
historiadores. Em Morais (2009), dos 17 casos situados no período de 1750 a 1850 para
a Vila e Termo de São João del-Rei nos quais as esposas foram tutoras, em 10 deles
(58,82%) houve indicação, em testamento, pelos maridos. Paula (2016) observou
realidade semelhante para o Termo de Mariano no período de 1790 a 1822, de modo
que, das 10 mães tutoras, seis delas (60%) foram indicadas via testamento dos maridos.
A prática dessas indicações no ato da testamentaria também foi analisada por Chequer
(2002), ao tratar do papel das viúvas enquanto tutoras e administradoras dos negócios
da família para a Capitania de Minas Gerais como um todo, no período de 1750 a 1800.
A esse respeito, a historiadora afirma que:
Enquanto as autoridades pareciam duvidar que as mães tivessem
capacidade para administrar os espólios sem lesar o patrimônio da
família, os maridos destas senhoras pareciam mesmo discordar, pois,
como já foi dito, com muita frequência deixavam recomendação em
testamento para que as suas esposas os sucedessem na administração
dos negócios da família, incluindo aí as legítimas dos filhos menores
(id., p.93).

Por tudo isso, se para o Grupo 2 encontrei nos inventários post mortem essas
menções a testamentos que evidenciavam que as viúvas eram consideradas pelos
maridos as pessoas mais apropriadas para exercer a tutela dos filhos, em relação ao
Grupo 1, pude perceber que, por trazerem as prestações de contas, muitos detalhes a
respeito do desenrolar do processo de tutela foram descritos e, assim, notei a
singularidade de alguns casos, no sentido de terem mais dados descritivos para o
conjunto de documentos levantados60, os quais serão analisados a seguir.

3.3. O caso das sete órfãs abastadas

60

Embora muitos processos tenham suas datas de encerramento posteriores a 1831, convém ressaltar que
estes foram utilizados na pesquisa, pois iniciaram no intervalo de tempo estabelecido para este estudo:
1823 a 1831.
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Em 1831, com o falecimento do Alferes José Joaquim Teixeira, a esposa deste,
Dona Mariana Osória de Souza, fora a inventariante. Embora não tenha sido designada
pelo marido, via testamento, para o exercício da tutoria, o caso desta viúva e tutora de
suas sete filhas menores, desenvolveu-se de forma peculiar, dados os embaraços que se
sucederam ao longo dos dois anos de tutoria exercidos pela viúva e mãe das órfãs. O
inventariado fora detentor de um monte-mor no valor de 60:498$475 e uma escravaria
de 89 cativos, sendo a maior fortuna dentre as famílias do Grupo 1 (conforme dados
apresentados no capítulo 2). A família residia em uma fazenda localizada na Freguesia
da Conceição da Barra, Termo da Vila de São João del-Rei, a qual era composta por
matas virgens, capoeiras e campos de criar. A dita fazenda ainda possuía casas de
vivenda, engenho de serra, paiol, moinho, tenda de ferreiro, monjolos, casa de formas,
tudo coberto de telhas, quintal cercado de muro de pedra com arvoredos de espinho,
rego de água e mais bem feitorias do mesmo terreiro. Além desta propriedade, o
inventariado ainda possuía outras duas fazendas, partes de terras de cultura e criar em
outras cinco fazendas, 261 cabeças de gado (entre vacas, novilhas e bois de carro), 139
porcos, 11 bestas de carga, cinco cavalos, 40 carros de milho no paiol e na roça, 150
alqueires de feijão, 20 alqueires de arroz e produção de cana-de-açúcar.
A viúva demandou a tutela das sete filhas menores, cujos nomes e idades eram:
Maria Guilhermina, de 13 anos; Ana Esméria, de 11; Mariana Carolina, de nove;
Umbelina Osória, de sete; Guilhermina Osória de cinco; Carolina, de três e Emília de
dois anos de idade. Em declaração, a mesma afirmava que
pela provisão e escritura inclusas, se mostra legalmente habilitada para
ser tutora de suas filhas menores e requer a Vossa Senhoria seja
servido mandar que se junte aos autos de inventário, se lhe tome o
termo de tutela na forma do estilo e se sigam os termos das partilhas.61

Dona Mariana Osória fora nomeada tutora de suas sete filhas em 1831, após o
Juiz de Órfãos em exercício, o Doutor Francisco de Paula Monteiro de Barros, ter
enviado uma provisão ao Imperador Dom Pedro, conforme previa a legislação, caso as
cifras deixadas pelo pai fossem superiores a 60$000. Em sua provisão, o Juiz Barros
atestava que a viúva possuía

61

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 566, 1831, folha 21.
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toda a capacidade para reger e administrar as pessoas e bens dos seus
filhos menores os quais lhe serão entregues com suas legítimas e bens
para os administrar enquanto se não casar, obrigando-se primeiro a
doutriná-los e alimentá-los de todo o necessário à sua própria custa,
não bastando para isso o rendimento das ditas legítimas, dando fiança
segura e abonada a entregar-lhes por inteiro sem a diminuição alguma
do principal aos ditos órfãos quando se casarem ou emanciparem e
pela Justiça lhe for mandado.62

Em 1833, Dona Mariana Osória contraiu segundas núpcias com José Pedro
Alves, ação que lhe custou a remoção da tutela, a qual foi passada ao Tenente Coronel
João Evangelista Teixeira, tio das órfãs e irmão da viúva. Em declaração polêmica, ao
pedir a troca de tutor, este afirmava que a viúva já projetava há muito tempo casar-se
com o dito sujeito e, ao lançar mão de meios dolosos e fraudulentos para lesar as filhas
do primeiro matrimônio, descreveu dívidas inexistentes, omitiu outras verdadeiras, além
de apoderar-se de bens que não lhe cabiam. Ademais, o novo tutor instituído solicitava
que a partilha dos bens, realizada há quase dois anos, fosse anulada, visto que a viúva,
após o falecimento do marido, havia comprado com o dinheiro de herança das órfãs
nove escravos novos de José Pedro Alves, tendo lucrado muito na totalidade de seus
valores e no preço dos outros que recebera na partilha. Demandava, por isso, que a
mesma restituísse tais valores ao cofre das órfãs.
Além dos lucros indevidos, Dona Mariana Osória e José Pedro também foram
acusados pelo tutor de se acharem
culpa que lhes proveio da Devassa tirada pela morte do declarado José Joaquim
. Por esse motivo, João Evangelista Teixeira rogava que fossem citados pelas
justiças da Corte, a fim de esclarecem os ditos embargos. Ao retornarem a São João delRei, José Pedro contestou a nulidade das partilhas, atestando que a compra dos escravos
fora devidamente atestada via escritura.
Em 1834, o embate entre a viúva e seu irmão, o novo tutor das meninas, parecia
ter chegado ao fim, pois ambas as partes reconheceram que a disputa dos embargos
poderia ser demasiadamente longa, dispendiosa e de êxito incerto. Dessa maneira,
decidiram terminar esta e todas as demais pendências que entre eles existissem, de
forma amigável e com o compromisso de que qualquer prejuízo contra as órfãs, fosse
recomposto sem a reforma da partilha já realizada. Para que tal ensejo fosse realizado,
solicitavam ao Juiz
62

a que

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 566, 1831, folhas 22 e 22v.
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examinassem o inventário e a matéria dos embargos, declarando a justiça que achassem
nestes, as lesões que existissem contra as órfãs e o modo como entendiam se dever
compor e indenizar as mesmas, sujeitando-se plenamente à decisão deles. Finalizavam
pedindo que o mesmo Juiz

63

para que, por parte das

órfãs, respondesse sobre a conveniência do acordo de recomposição, encargo este
dirigido
justa, útil e
não ter encontrado quaisquer irregularidades na compra dos escravos já que estes
estavam sob o domínio dela, mãe das órfãs.
O parecer acima, e

veria selar

pacificamente a contenda entre as partes envolvidas. Porém, o enredo ainda não estava
acabado. Em 1838, após prestar contas do tempo em que fora tutor, João Evangelista
Teixeira afirmava que três herdeiras haviam contraído matrimônio: Dona Ana Esméria,
aos 18 anos de idade, estava casada com ele próprio, tutor e tio das órfãs, Dona Maria
Guilhermina, aos 20, com José Eugênio Teixeira Leite e Dona Mariana Carolina, aos
16, com Antônio Carlos Teixeira Leite, sendo estes últimos, primos64

odos por

quatro herdeiras solteiras, informou que Dona Umbelina Osória, aos 14 anos de idade,
morava na companhia de sua irmã Dona Maria Guilhermina; Dona Guilhermina Osória,
aos 12 anos, na companhia dele tutor; Dona Carolina, aos 10 e Dona Emília aos 9,
estavam morando com a avó materna, Dona Ana Esméria de Souza. Para estas suas
tuteladas solteiras, ainda apresentou a quantia de 2:459$731 para cada uma delas,
referente ao rendimento dos seus bens que, pelas suas descrições, levam a crer, eram
provenientes dos lucros obtidos com a produção de um engenho de

recebimento de dívidas. O tutor ainda solicitava que fosse desonerado da função da
tutoria:
63

ão foi explicado. Uma hipótese que
justifique tal emprego pode ser devido ao fato de que em 1834, no qual aparece a primeira ocorrência do
termo, a órfã Maria Guilhermina estava com 16 anos, Ana Esméria com 14 e Mariana Carolina com 12.
Como já colocado, de acordo com as Ordenações Filipinas
sexo masculino com mais de 14 anos e para os órfãos do sexo feminino com mais de 12 e ambos até a
idade dos 25 anos. Contudo, ressalto que o termo aparece somente nesse contexto e, mais à frente, quando
a mãe das mesmas requer que as órfãs fiquem em sua companhia.
64
Pelo que tudo indica os tais primos eram irmãos e por terem o sobrenome do tutor, pode ser que estes
sejam filhos do mesmo.
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Diz João Evangelista Teixeira tutor das órfãs filhas do falecido José
Joaquim Teixeira que tendo-se mudado para o Mar de Espanha
Comarca do Rio Paraibuna e tendo deixado as órfãs em companhia de
sua avó Dona Ana Esméria de Souza que Vossa Senhoria o haja por
escuso nomeando-lhes outro tutor e requer seja servido mandar que
junta aos autos de inventário se lhe tome as contas na forma
requerida.65

Assim, a partir de 1839, as quatro herdeiras ainda solteiras, Dona Umbelina
Osória, Dona Guilhermina Osória, Dona Carolina e Dona Emília, passaram a ser
tuteladas pela avó materna, Dona Ana Esméria de Souza, após a mesma ter requerido
judicialmente, conforme estabelecia a legislação vigente, a tutela das netas. Em petição
ao Juízo, a avó demonstrava ter todos os requisitos necessários para ser tutora das netas,
.
Afirmava, outrossim, ter

para educar as ditas quatro órfãs suas netas,

Em 1842, novos eventos turbulentos abalariam o desenrolar do caso. Após o
falecimento de Dona Ana Esméria, a mãe das órfãs, Dona Mariana Osória retornou à
cena. Em petição enviada ao Juízo, afirmou estar morando na Vila de Nova Friburgo,
junto ao segundo marido, José Pedro Alves

isto que seu irmão e

segundo tutor, João Evangelista Teixeira, também havia se mudado para outra
localidade, com a morte da avó, segunda tutora, as órfãs Dona Carolina de 14 anos de
idade e Dona Emília de 13 anos estariam sozinhas e já não tinham quem as zelasse
melhor do que sua própria mãe, a qual não tinha, segundo suas palavras,
natural amor mater

. Sendo assim, requeria que as duas filhas pudessem ir morar

junto dela. As demais, já se encontravam casadas: Dona Ana Esméria, Dona Maria
Guilhermina e Dona Mariana Carolina, Dona Guilhermina Osória falecera e Dona
Umbelina Osória se encontrava justa para se casar e morando em companhia da irmã,
Dona Ana Esméria esta casada com o tio e segundo tutor das mesmas.
O rogo de Dona Mariana Osória não fora atendido, como era de se esperar,
devido às suas segundas núpcias, que legalmente impedia o exercício da tutela por parte
das mães, segundo as Ordenações Filipinas. Porém, em novo requerimento, Dona
Mariana Osória afirmava que não estava almejando o posto de tutora, pois não

65
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ambicionava administrar os bens das filhas, mas sim, queria apenas tê-las na sua

. Além disso, acreditava que, pelas idades nas quais as filhas se encontravam,
precisariam de uma vigilância que somente ela, como mãe, seria capaz de ter. Finalizava
afirmando que, embora fosse nomeado um novo tutor para as filhas, não havia nada de

Mesmo com tais alegações, o requerimento fora novamente recusado, mas a mãe
das órfãs ainda recorreu mais uma vez, alegando que, embora constasse nas Ordenações
Filipinas que os regiam, que a viúva que se casasse novamente perderia o direito de
continuar no exercício da tutela dos filhos, não havia nada que a

-

se deles ou a entregá-los
casem, pedirão que lhe sejam dados tutores ou curadores aos quais entregarão todos os

seja, pela interpretação da suplicante, a nomeação de um novo tutor não acarretaria
necessariamente a retirada das órfãs da companhia materna. Além do mais, pela idade
em que as meninas se achavam, já não seria nomeado tutor e sim curador66, o qual seria

derradeiro requerimento, fora apelado,
Doutor Juiz de Direito a quem eram encaminhados

O apelo final de Dona Mariana Osória não surtira efeito, pois o Juiz de Direito
em exercício, o Doutor Manuel Antônio Fernandes, não aprovou seu requerimento,
brigação dos tutores não só administrar os bens dos pupilos, como
. Portanto, a retirada dos órfãos, entregando-lhes a outra pessoa
-los de sua responsabilidade. Reitera ainda
o Juiz que Dona Mariana Osória
passado a segundas nú

66

-se da tutela de seus filhos por ter
o Juiz de Órfãos.

Dona Mariana provavelmente se referia à definição trazida nas Ordenações Filipinas sobre o termo

Emília tinham as idades de 14 e 13 anos, respectivamente.
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Como a batalha judicial não fora vencida pela mãe das órfãs, foi nomeado então
o quarto tutor: o Capitão Francisco José Teixeira, também tio67 das mesmas, em 1842.
Neste mesmo ano houve ainda uma segunda prestação de contas realizada pelo segundo
tutor, o Tenente Coronel João Evangelista Teixeira, pelo tempo que sua mãe Dona Ana
Esméria de Souza, já falecida, exercera a função de tutora das netas. Em tal prestação,
colocava que Dona Umbelina Osória, com 18 anos, ainda se achava solteira e morando
em companhia de sua irmã, Dona Maria Guilhermina, casada com José Eugênio
Teixeira Leite; Dona Guilhermina Osória que morava em companhia dele havia falecido
ainda solteira com 16 anos de idade; as herdeiras Dona Carolina, de 14 e Dona Emília,
de 13 anos, as quais moravam com a falecida avó e tutora, Ana Esméria de Souza,
tinham ido para a companhia do tio e atual tutor, o Capitão Francisco José Teixeira e
ainda estavam solteiras. Ele ainda apresenta o rendimento dos bens das órfãs, estes
, para as órfãs
Dona Umbelina Osória e Dona Guilhermina Osória a quantia fora de 689$989, para a
órfã Dona Carolina de 419$974 (descontando gastos com vestuário) e para Dona Emília
334$974 (descontando gastos com vestuário e medicamentos).
A partir desse caso, pude perceber como o papel da mãe tutora influenciou o
desenrolar do processo, visto ter tido uma participação tão marcante. Além do mais,
merece salientar que a estratégia de Dona Mariana em manter as sete filhas sob o seu
controle pode estar relacionada a uma alternativa de não permitir que a grande fortuna
deixada pelo marido fosse mal administrada por parentes.

3.4. O caso do órfão Firmino
Com o falecimento de Clara Maria Teodora68, em 1826, o viúvo Francisco
Rodrigues Gonçalves ficara como administrador legal dos bens e das pessoas de suas
duas filhas solteiras: Ana Clara de 22 anos e Isabel Maria de 20, residentes em uma
fazenda localizada na Freguesia de Santana das Lavras do Funil, Termo da Vila de São
João del-Rei. Três já se encontravam casados: Prudêncio Rodrigues Pereira; Lauriana
Maria da Conceição, com José Alves do Vale; Francisca de Paula de Jesus, com
67

Pelo que tudo indica o Capitão Francisco José Teixeira também era tio materno das órfãs, devido ao
sobrenome ser o mesmo do segundo tutor, Tenente Coronel João Evangelista Teixeira.
68
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Joaquim Barbosa de Oliveira. Um deles já se encontrava emancipado: Manoel
Rodrigues da Silva solteiro de 28 anos. Outro, Francisco Rodrigues Paulino, era
falecido. Este morrera no estado de solteiro, porém, havia tido um filho natural de nome
Firmino, o qual contava sete anos de idade em 1826.
Em um primeiro momento, Francisco Rodrigues Gonçalves, avô paterno do
órfão Firmino, fora nomeado tutor deste, visto que seu pai já era falecido. Contudo,
devido à morte do avô, um dos tios do órfão, Manoel Rodrigues da Silva, assumiu a
função de tutor do menor, seu sobrinho, em 1830.
A nomeação do tio como tutor pareceu desencadear uma insatisfação por parte
da mãe do órfão, Justina Lopes de Siqueira, a qual alegava que Manoel teria feito uma
adição suspeita no valor de 300$000, dizendo ser proveniente do produto de sessenta

órfão, sem proceder as necessárias solenidad
exercer um tal ofício ou cargo, devendo aliás zelar os bens do dito órfão como seus

imputar do esboço da partilha, a indexada quan
O requerimento de Justina ainda trazia a informação de que Manoel se achava

certeza de que este já havia vendido seus bens e que almejava também vender os de
Firmino, além de levá-lo em sua companhia, o que ela jamais aceitaria:
em razão do amor que lhe tinha, mas por conhecer que a poucos passos serão

tutor, depois deste ter prestado contas e entregado os bens para o novo tutor instituído.

bem estabelecido no Ingaí Freguesia de Lavras Termo desta Vila, filho do Capitão

A denúncia da mãe de Firmino culminou com a retirada de seu tio do posto de
tutor e, no mesmo ano de 1830, José Pereira da Costa assumiu a tutela. Inconformado,
Manoel entrou
. Afirmava ainda que sua

encartar na referida tutela ao seu amásio José Pereira da Costa com quem vivia, apesar
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. Afirmava, ainda que, caso
permanecesse excluído do lugar de tutor de Firmino,
notoriamente estabelecidos que deveriam ser chamados para o mesmo público e gestão

O requerimento do tio e primeiro tutor, Manoel Rodrigues da Silva, finalizava
-se a nulidade que
resulta da nomeação de um tutor estranho e reprovado por direito, por se não presumir a
quem gesta e cuida tão mal dos negócios de sua casa, haja de zelar administrar bem os
. Ademais, r

injusta

parentes próximos do órfão: José Alves do Vale, Bento Barbosa de Almeida, Joaquim
Barbosa de Oliveira e Domingos José de Santana, todos eles moradores na mesma
fazenda em que vivia o órfão.
Em 1831, o Juiz de Órfãos, Doutor Francisco de Paula Monteiro de Barros,
reempossara Manoel Rodrigues da Silva na função de tutor do menor Firmino, ao
considerar que o mesmo fora ilegalmente removido da mesma. Firmino se encontrava
com 18 anos de idade em 1841, quando o tutor fora cobrado a prestar contas do tempo
em que administrara a tutela do sobrinho, de 1832 até o ano da prestação de contas.
Apresentou, além dos gastos com vestuário e sua educação69, o rendimento dos seus
bens, cujo valor foi de 345$669 provenientes dos jornais obtidos pelos escravos Antônio
e Custódio com o ofício de carpinteiro, aprendido com o tutor.
Passados onze anos de exercício da tutela do sobrinho, Manoel solicitara sua
dispensa, visto estar de mudança para o Termo da Campanha e indicara para substituílo: José Justino de Oliveira, Joaquim Antônio da Silva Barros, Francisco Antônio

afazendados, estabelecidos e muito capazes
eram pessoas muito competentes, todavia, não aceitaram, uns por já serem tutores de
outros órfãos e outros por não o poderem ser. Neste mesmo ano de 1842, assumiu a
tutela de Firmino, que já se encontrava com 18 anos de idade, Francisco Teodoro de

69

Em relação aos gastos destinados à educação, que este e outro tutor declaram terem tido com seus
tutelados, serão explorados no capítulo seguinte.
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De forma semelhante ao caso anteriormente descrito, também neste, a
participação da mãe foi dada de maneira significativa. Pois, apesar de não ter ocupado o
posto de tutora, esta acabou influenciando a tutoria do seu filho natural em uma clara
oposição à família do pai do órfão.

3.5. O caso da órfã Dona Maria do Carmo
Em 1824, a pequena Maria do Carmo, com dois anos de idade, perdera o pai,
José Joaquim de Andrade. Em testamento, este havia nomeado seu irmão, o Alferes
Francisco José de Andrade e Mello para tutor desta e dos demais três filhos do primeiro
matrimônio. O Alferes indicado assumiu a tutela no mesmo ano em que se deu o início
do inventário do dito José Joaquim. Porém, já em 1825, com o falecimento de Dona
Luciana Matildes Vilela70, segunda esposa de José Joaquim e mãe de Maria do Carmo,
iniciou-se um novo processo de inventário e, neste, quem assumira a tutela da única
herdeira fora o avô materno da menina, Domingos Vilela.
O Alferes,
paterna e já estar administrando

,
ir de tutor no inventário

o avô Domingos Vilela se achava residindo no Termo de
Baependi, localidade

dos inventariados,

localizada na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Carrancas, Termo da Vila de
São João del-Rei, na qual residia a órfã. Além do mais, segundo o requerimento,
o avô condições de

As alegações do Alferes foram suficientes para lhe conferir a função de tutor
para administrar também da parte materna da órfã, como solicitara ao Juízo ainda em
1825. Além disso, este requeria que, se servisse mandar ajuntar ao inventário de Dona
da legítima paterna e de
um legado de 200$000, deixado pelo mesmo pai a mesma menor, a fim de que unidos à
maioria dos bens da legítima

70

. Somava-se

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: cx. 454, 1825.
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ainda o fato de que, no inventário da mãe, a qual não fizera testamento, não haveria
partilha, por haver somente uma herdeira: Dona Maria do Carmo.
Além da junção das heranças das partes paterna e materna, ainda fora
adicionada, a pedido do tutor, parte da terça que coube à Maria do Carmo, deixada por
seu irmão por parte de pai, Casemiro José de Andrade, que havia falecido em 1824.
Após ter ficado quatro anos no exercício da tutela de sua sobrinha, Francisco
José de Andrade e Mello requereu sua remoção em 1829. Um dos motivos que o levou a
essa solicitação, era o tempo em que ocupava a função. Além do mais, morava distante

impos
Denunciano dos Reis casado com Dona Iria Cândida de Andrade irmã da órfã e em
companhia de quem esta morava
cunhado Severino, além de ter para isso toda a capacidade e abonação, morava na
. Sendo assim, seria
melhor que ele próprio para administrar a propriedade e os bens da órfã.
Contudo, antes de ser retirado da função, o Alferes ainda prestou contas do
tempo em que fora tutor, apresentando a quantia de 4:667$285 de rendimentos dos bens
e a de 4:773$492 referentes a gastos com a órfã e suas posses. Dentre as muitas
despesas, convém destacar que o tutor pagou subsídios71 da produção de cachaça no
valor de 37$500, além de ter gastado 86$841 com remédios e cirurgião e 3:770$096 na
compra de escravos. Neste ano de 1829, Dona Maria do Carmo se encontrava com sete
anos de idade. O cunhado de Dona Maria do Carmo, Severino, assumira a tutela da
mesma já em 1829, porém, sua prestação de contas se dera somente cinco anos mais
tarde, em 1834, quando esta se achava com 12 anos de idade. Nesta ocasião, apresentou
também rendimentos, no valor de 6:922$112 e despesas no de 1:294$010, as quais se
deram, dentre outras, em pagamentos ao subsídio literário (24$000), vestuário para a
órfã (804$017), cirurgião e remédios (154$480).
Em 1836, o tutor em exercício solicitava autorização do Juízo para que Dona
Maria do Carmo, aos 14 anos de idade, se casasse com Quirino dos Reis Silva, alegando
ser este
71

Segundo Morais (2009, p. 298), o subsídio literário foi criado por D. José I em 1772. O mesmo tratava-

que trouxe uma melhor normatização nos pagamentos dos
bebidas (vinho e aguardente) e carnes frescas em todo o reino lusitano.
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afirmara ter recebido de Severino não só os bens de suas legítimas paterna e materna,
mas também todos os rendimentos obtidos com a propriedade de sua esposa.
Para este caso chama atenção o detalhamento dos rendimentos da órfã, bem
como o papel fundamental que teve o tutor em encaminhá-la para a instrução. Ainda por
cima, por ter perdido ambos os pais, parece ter cabido à irmã mais velha esse cuidado
mais próximo.
A partir da exposição dos casos peculiares acima, foi possível constatar como a
função de tutor era demasiadamente exigente e muito suscetível a desentendimentos
entre os membros da família, podendo gerar até mesmo inimizades e disputas acirradas
que extrapolavam a relação tutor-tutelado, ao envolver outras pessoas.
Nos dois primeiros casos ficou evidente como a participação das mães se deu de
forma tão significativa
para com seus filhos menores. Embora não seja objeto de estudo desta dissertação, a
historicidade do sentimento de amor materno, indicada em documentos de São João delRei, merece que sejam abertos parênteses para sua discussão. Segundo Badinter (1985,
p.145), nas sociedades da Europa Ocidental, antes do século XVIII, o sentimento de
amor materno ainda não era visto como uma cobrança social. Afinal, somente a partir de
1760 a pesquisadora começa a perceber publicações sobre o tema, as quais delegavam
às mães o cuidado relacionado ao amor (visto como um sentimento incondicional) para
com seus filhos. Segundo a pesquisadora
obrigação de ser mãe antes de tudo, e engendram o mito que continuará bem vivo
duzentos anos mais tarde: o do instinto materno, ou do amor espontâneo de toda mãe
Interessante ressaltar que, embora não fique claro na documentação
para as mães analisadas no contexto
desta pesquisa de mestrado, a expressão fora acionada por elas como justificativa para
ficar na companhia de seus filhos.
Nos casos por mim descritos, muitos foram os tutores que investiram na
formação de seus tutelados, despendendo gastos com materiais e mestres para que eles
pudessem ter acesso à cultura escrita e/ou trabalhassem na manutenção das heranças
recebidas pelos pais. Estes casos serão analisados no capítulo seguinte dessa
dissertação.
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Capítulo 4

Estratégias educativas dos tutores para os órfãos

4.1. Um olhar panorâmico sobre o Grupo 1
Conforme indiquei no segundo capítulo desta dissertação, a amostra dos 38
inventários que trazem informações sobre os órfãos, as quais foram passadas pelos
tutores ao Juízo de Órfãos quando se deram as prestações de contas de tutelas, foram
denominadas de Grupo 1. Nessas prestações de contas de tutelas os tutores prestavam
informações sobre o estado e a educação dos órfãos. Considerando esta documentação,
o presente capítulo tem como objetivo apresentar e analisar esses subsídios encontrados
que diziam respeito às questões educacionais, para órfãos de ambos os sexos. Para
tanto, foram tomados os indícios presentes nos bens arrolados de seus pais e,
autos de contas
ressaltar que, nesta pesquisa, foram considerados os processos educativos não
institucionalizados, ou seja, aqueles que se deram em espaços domésticos, por meio das
relações e trocas cotidianas de conhecimento entre os sujeitos. Alguns documentos
trazem, de modo explícito, que a aprendizagem se dava no ambiente doméstico, outros
não. Importante considerar que, para o período no qual se insere esta pesquisa, na Vila e
Termo de São João del-Rei, já havia educação institucionalizada fora do ambiente
doméstico, realizada em escolas régias ou particulares. A esse respeito, Morais (2009,

particulares que funcionavam na sede do município
eram de Primeiras Letras e as outras duas eram de saberes complementares, como
Música e Francês. Para o Termo de São João del-Rei,
Além do mais, nas décadas de 1820-1830
na de Oliveira Machado, uma das três primeiras mestras
, ministrava suas aulas na Vila de São
João del-Rei (id., p.170).
Tendo em vista o teor das informações extraídas da documentação sobre esses
órfãos, estas foram coligidas em dois quadros72, de maneira que a um deles foi
reservado os casos de órfãos de pai/mãe (herdeiros de primeira geração) e, no outro, os
casos de órfãos que receberam herança de seus avós (herdeiros de segunda geração) ou
72

Estes quadros se encontram no Anexo 2.
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de seus tios e no caso em que não foi possível estabelecer o parentesco entre os órfãos e
o inventariado.
Como disse, a
dos processos e em alguns deles,
pude encontrar mais de uma prestação de contas, em anos distintos.
Tendo em vista o teor das informações cotejadas sobre os órfãos, estas foram
e agrupadas73 em sete categorias, como pode ser visualizado no quadro 1, a seguir.

Quadro 1
Formações encontradas na documentação74
Categorias

A que se refere
Informações muito genéricas, sem

Criar/educar/tratar

especificações sobre a criação, educação e
tratamento;

Atividades relacionadas ao sexo e idade
Trabalho e administração dos negócios
Ofícios mecânicos

Instrução elementar

Ocupações/prendas próprias de cada sexo
e idade;
Ocupações com agricultura e gado;
Aprendizado de alguma atividade
mecânica/laboral;
Aprendizado das primeiras letras (ler e
escrever; ler, escrever e contar);
Aprendizado de Gramática

Instrução complementar

(Latina/Brasileira), Retórica, Música ou
Francês.

Instrução superior

Frequência à Universidade ou ao
Seminário.

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

73
As expressões encontradas na documentação e que foram categorizadas se encontram descritas no
Anexo 1.
74
A categorização foi baseada na proposta por Gorgulho (2011), que analisou a Comarca do Rio das
Velhas entre os anos de 1750 e 1800, porém, adaptada para a realidade local.
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A recorrência dos termos criar, educar e tratar levou-me a procurar entender o
que estava sendo delegado aos tutores como dever para com seus tutelados e, de certa
forma, quais as práticas relacionadas aos usos dessas expressões. Tal busca pela
compreensão contextualizada dos termos, se deu por meio da consulta a dois dicionários
da época, em contraste com o que verifiquei na documentação pesquisada. Assim,
segundo a edição de 1712 do Vocabulário Português e Latino de D. Raphael Bluteau e
a edição de 1789 do Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva, o
verbete criar
de acordo com os respectivos dicionários,
educar
tratar
ordem. Portanto, a partir das consultas
anteriores me foi possível perceber como os significados dos termos acabam por se
misturar uns aos outros, sendo por isso, muito imprecisos e gerais. Brügger (2002,
p.170) também percebeu essa dificuldade em entende
delNão somente em terras brasileiras havia essa quase indissociabilidade dos
termos ora apresentados. Ferreira (2000), ao analisar a situação das crianças lusas
durante o Antigo Regime, aborda também o conceito do criar, imbricando-o ao de
educar.

-los na doutrina

cristã e dar-lhes estudos, de acordo com as posses da família ou pô-los a aprender um

O termo educar também motivou Fonseca (2016) a vislumbrar as concepções
educativas no mundo luso-americano, entre os Setecentos e princípio dos Oitocentos, ao
consultar obras do pensamento ilustrado e dos manuais pedagógicos que então
circulavam. Em muitas dessas publicações, o termo educar aparece intimamente
conectado ao instruir, contudo, a autora ressalta que tais termos precisam ser analisados
storicidade desses conceitos e a
desnaturalização da educação como algo dado, homogêneo e universal. E, ainda,

As afirmações da historiadora têm relação muito estreita com o contexto que se busca
compreender nesta dissertação. Afinal, as formações a que esses órfãos tiveram acesso,

109

não se deram via educação institucionalizada, mas nas trocas de saberes entre os
familiares ou mestres particulares.
Outros termos que tiveram seus significados buscados nos dicionários
supracitados foram ofício e prenda. Para Bluteau (1712), tem-se para o primeiro termo
Moraes Silva (1789)
mecânica

relação ao segundo termo, têm-se

Ainda em relação ao quadro 1, anteriormente exposto, é importante considerar
que, além do tipo de formação que fora destinada a cada órfão, foi possível ainda
apreender, em alguns casos, como esta se dava: pela própria mãe, pelo tutor, por algum
parente ou se houve a contratação de mestres particulares75. Nesse aspecto, alguns casos
exemplares serão apresentados no decorrer do capítulo.
Dessa forma, mediante observação dessas variadas formações, foi possível
perceber e analisar as semelhanças e distanciamentos entre elas, tendo em vista a quais
sujeitos se destinavam levando em consideração as variáveis de sexo e legitimidade.
Diante do exposto, a partir do Grupo 1, o qual apresenta informações sobre os
órfãos e/ou indícios de sua educação, pude contabilizar um montante total de 277
órfãos76, sendo 161 do sexo feminino e 116 do masculino. Contudo, pude obter
informações sobre a formação de 120 deles, sendo 64 do sexo feminino (o que
representa 39,75% do total de órfãos do sexo feminino) e 56 do masculino (o que
representa 48,27% do total de órfãos do sexo masculino).
Conforme dados disponibilizados no item 2.1 do segundo capítulo, consegui
obter a média das idades dos herdeiros, sendo de 10,12 anos para os filhos para o sexo
feminino e 13,30 para o masculino. Para os herdeiros de segunda geração (os netos), a
média foi de 11,49 anos para o sexo feminino e 11,80 para o masculino. Considerando
que, naquele contexto, a maioridade era legalmente atingida com 25 anos, caso se
permanecesse no estado de solteiro, as médias das idades dos herdeiros acima indicadas
revelam valores relativamente baixos. Assim, esse intervalo de tempo transcorrido entre

75

Quando essa formação era especificada, foi considerada como uma prática educativa, ou seja, uma
prática corrente, passada de geração para geração, visto apresentar informações de como e/ou por
intermédio de quem foram ensinados determinados conhecimentos.
76
Este número abrange o total de herdeiros (filhos, netos, sobrinhos e legatários).
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as idades em que os herdeiros ficaram órfãos até atingirem a maioridade (ou se casarem)
mostrou-se rico de informações a respeito do tema deste estudo.
Os dados levantados foram analisados sob a ótica das idades, a fim de se
apreender, mediante as informações contidas na documentação, com qual idade os
órfãos eram formados e encaminhados por seus tutores. Esse empreendimento ajudou a
compreender, mesmo com certa imprecisão, qual período da vida caracterizava a fase
infantil, em que os sujeitos eram educados e/ou instruídos. Afinal, nesta pesquisa, parto

Compreender quais fases da vida eram, em outros contextos históricos,
relacionadas a esta ou aquela idade, não é tarefa fácil. Afinal, como afirma Ariès (1981,

enciclopédias, apresentou vários exemplos de classificação das idades da vida para o
contexto da França, desde a Idade Média até a Idade Moderna e concluiu que algumas
divisões estavam mais voltadas para a questão biológica e outras mais para a função
social, não havendo, portanto, uma única maneira de classificar as idades. Um dos
exemplos citados pelo autor provém de uma enciclopédia francesa da Idade Média, na
qual se deu a divisão das idades da vida em sete fases: infância (do nascimento aos 7
anos), pueritia (até os 14 anos), adolescência (até 28, podendo se estender até 30 ou 35
anos), juventude (até 45 ou 50 anos), senectude (meio caminho entre a juventude e a
velhice), velhice (até 70 anos) e vieillesse (até a morte).
No tratado Emílio, ou da educação, publicado em 1762, J. J. Rousseau
estabelece, para a cada etapa da vida, ações e trabalhos que deveriam ser executados em
consonância com a capacidade de aprendizado do ser humano. Segundo este filósofo, a

anos), deve ser estimulada sob o ponto de vista físico (ROUSSEAU, 2004, p.34). Seu
corpo deve ser moldado com os trabalhos manuais e os exercícios. Na primeira parte de

imaginação ainda estão inativas, a criança só presta atenção ao que realmente atinge

intelectualmente. Daí a indicação de Rousseau de se ensinar os trabalhos manuais às
crianças.
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Ao me basear nas proposições acima, busquei compreender se a documentação
investigada apresentava alguma diferença, no que se refere à educação, considerando as
idades dos órfãos. Dois dados que se mostraram valiosos para tal empreendimento
dizem respeito às idades em que os sujeitos ficaram órfãos e as idades em que se
encontravam quando foram apresentadas em Juízo as prestações de contas77. Portanto,
do universo dos 120 órfãos, contabilizei as ocorrências e a média das idades para cada
agrupamento das categorias relacionadas à educação contidas no quadro 1. O resultado
deste cômputo se encontra a seguir, na tabela 8:

Tabela 8 - Dados de ocorrência e média das idades encontrados para as categorias nos
inventários do Grupo 1 (São João del-Rei, 1823-1831)
Sexo Feminino
Sexo Masculino
Percentual
Formações
Número de Média das Número de Média das do total
de órfãos
ocorrências
idades
ocorrências
idades
28
12,50
31
15,41
49,16%
Criar/educar/tratar
Atividades
relacionadas ao
13
11,46
3
11
13,33%
sexo e idade
Trabalho e
administração dos
8
18,25
30
18,10
31,67%
negócios
Ofícios
12
12,83
1
18
10,83%
mecânicos
Instrução
14
11,92
29
15,79
35,83%
elementar
Instrução
1
12
2
16,50
2,50%
complementar
0
0
2
20,50
1,67%
Instrução superior
Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

representativa (49,16
administração dos negóci
apresentadas na tabela 8, leva-se a crer que, até a idade média de 12,50 anos, as órfãs
estavam sendo assistidas mais de perto e recebendo cuidados, enquanto que, para os
77

Quando o tutor não informava as idades dos órfãos na prestação de contas de tutela, foi preciso calcular
tais idades levando em consideração quantos anos possuíam quando da abertura do inventário somando-se
ao número de anos transcorridos quando da prestação de contas pelo tutor.
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órfãos essa idade média foi de 15,41 anos. Vale lembrar que, conforme disse no capítulo
3, segundo as Ordenações Filipinas, os tutores deveriam educar para o trabalho ou dar
instrução aos órfãos até a idade de 12 anos. Considerando os dados encontrados para
São João del-Rei, o fato de ser do sexo feminino ou masculino, implicava em uma
disparidade na demarcação das idades para a formação, ou seja, o que considero aqui a
fase da

Assim, conforme Heywood (2004) pode-

um constructo social que se transforma com o passar do tempo e, não menos
(id.,
p.21). No caso em estudo, acrescentaria a variável gênero.
Os dados levantados nesta pesquisa podem ser ainda comparados com a
apresentação das idades médias em que os órfãos do grupo estudado estavam se
casando: 19,42 anos para as mulheres e 25,2 para os homens. Conforme já havia
apresentado no item 2.1 do capítulo 2, retomo agora as médias de idades para o
casamento encontradas por Brügger (2002, p.106) para São João del-Rei, em dois
intervalos diferentes. Segundo a historiadora, entre 1821 e 1830, a média foi de 20,27
anos para o sexo feminino e 29,05 para o masculino, enquanto que, entre 1831 e 1840,
as médias foram de 18,89 e 25,68 anos para os sexos feminino e masculino,
respectivamente. Mais uma vez, as médias encontradas por mim se aproximam daquelas
calculadas por Brügger.
Os dados ainda permitem observar que estes órfãos (de ambos os sexos) estavam
se inserindo no trabalho e já administrando as heranças que lhes couberam com uma
idade bem próxima: órfãs com 18,25 anos e órfãos com 18,10.
De acordo com os dados, foi possível perceber como as formações dirigidas aos
órfãos se deram em médias de idades diferentes, bem como notar que, em alguns casos,
houve a associação de atividades de mais de um grupo de formação. No gráfico 32
encontra-se a representatividade que cada categoria teve, considerando-se ambos os
sexos.
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Gráfico 32
Número de Ocorrências dos Indícios das Formações Encontradas nos
Inventários do Grupo 1 (São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

No intuito de se obter uma visão mais específica dessas formações, levando em
consideração a variável sexo, apresentei no gráfico 32 tal distribuição. A partir desse
gráfico, nota-se que a categoria com maior recorrência, para ambos os sexos, foi
Em relação ao sexo feminino, foram registradas 28 ocorrências
dentre o universo de 64 órfãs (43,75%) e para o sexo masculino, 31 ocorrências de 56
órfãos (55,35%).

expressões muito abstratas na documentação, registrou mais ocorrências para o sexo
feminino se comparado ao masculino, 13 (20,31%) e 3 (5,36%) respectivamente, em

comparação a 30 (53,57%) para o sexo masculino. Em relação a esta última, tal
supremacia do sexo masculino se deve ao fato de que as expressões encontradas na
documentação faziam mais alusão a trabalhos tipicamente mais masculinos, como por
exemplo, o manejo com o gado.
Para os ofícios mecânicos, percebi que, majoritariamente, o sexo feminino
superou o masculino, 12 (18,75%) e 1 (1,78%), respectivamente. Esta maior ocorrência
deve-se ao fato das expressões encontradas apontarem mais para serviços estritamente
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femininos, as chamadas prendas domésticas, afinal a totalidade delas aprenderam a
coser, seis a fiar, três a tecer, três a fazer renda, duas a fiar algodão e uma a bordar.
Essas ocorrências evidenciam o lar como sendo um ambiente de formação e atuação
laboral par
o bordado, a costura ou a tecelagem, aliado a uma educação moral, era uma maneira de
preparar a mulher para o exercício do seu papel na sociedade: esposa, mãe, boa dona de
LIVEIRA, 2008, p.81). Convém também salientar que, nos sete inventários que
contém essas informações sobre os ofícios mecânicos aprendidos por essas órfãs,
encontrei tais indícios ainda nos bens arrolados: teares e rodas de fiar. Para o sexo
masculino, o único ofício mecânico indicado foi o de alfaiate.
O aprendizado dos ofícios mecânicos pelo sexo feminino não visava
necessariamente à preparação para o casamento. Afinal, as meninas das camadas mais
altas daquela sociedade não aprendiam a bordar e a costurar no intuito de sobreviverem
disso. Tais aprendizados estavam muito mais relacionados a um tipo de ocupação moral
das elites. Ainda sobre esse aspecto, Fernandes (2004, p.101-102), ao analisar a
educação feminina em Portugal nos séculos XVIII e XIX, assegura que ministrava-se
às jovens da alta nobreza uma formação que lhes incutia o modo de estar, pondo em
prática um currículo educacional de que se não excluíam os valores da ação nem a
Além do mais, cabe considerar, para o contexto mineiro
oitocentista, a discussão da importância do setor têxtil para as mulheres de diferentes
estratos sociais da sociedade. De acordo com Libby (1988, p.198),
fazendas quanto as damas das cidades, cujos maridos eram proprietários de numerosa
Dessa maneira, este historiador
assevera a disseminação dos trabalhos manuais entre as mineiras, ao afirmar que a
indústria têxtil doméstica poderia ser considerada como o grande nivelador da sociedade
mineira da primeira metade do século XIX, pelo menos no que diz respeito à população
.).
N

gráfico 33,

dados que demonstram a diferença entre os sexos ao me basear no a
78

, separadamente.
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Analisados neste trabalho separadamente, uma vez que, segundo Morais (2009), até medos do século
XIX, os aprendizados de
,
, de modo
que nem todos chegariam a completar essas três etapas do saber.
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Gráfico 33
Órfãos que Tiveram Contato com Leitura e/ou
Escrita nos Inventários do Grupo 1 (São João del-Rei, 1823-1831)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15

14

Ler, escrever e
contar

8
6

Ler e escrever

Sexo Feminino

Sexo Masculino

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

A partir do gráfico acima, pude constatar que, dentre as 14 órfãs que tiveram
instrução elementar, 8 (57,14%) delas aprenderam a ler, escrever e contar, enquanto que
6 (42,86%) aprenderam a ler e escrever somente. Para o sexo masculino, dos 29 órfãos,
15 (51,72%) aprenderam as três habilidades e 14 (48,28%) somente as duas primeiras.
Chama atenção, ademais, o fato de que, mesmo sendo muito próximo o número
de órfãos do sexo feminino e masculino (F: 64 e M: 56, respectivamente), as formações
destinadas a eles foram bem distintas, principalmente no que se refere às instruções:
elementar (F: 21,88% e M: 51,79%), complementar (F: 1,56% e M: 3,57%) e superior
(F: 0,00% e M: 3,57%). Nestas três categorias também houve a supremacia do sexo
masculino. Além do mais, como era de se esperar naquele período histórico, nenhuma
das órfãs chegou ao ensino superior79. Ainda com relação ao gráfico 32, o percentual de
siderando esta
categoria associada à idade de cada sexo, em média, os órfãos começaram a receber essa
formação mais tardiamente que as órfãs: eles com 15,79 anos e elas com 11,92. No que
se remete à instrução complementar, apenas uma órfã atingiu esta etapa, por isso, o
valor encontrado ser de 12 anos. Em contrapartida, para os órfãos foram registradas
79

um curso superior no ano de 1879 quando a elas fora concedido o direito de frequentarem o ensino
universitário por
, Rita Lobato Velho Lopes tornouse a primeira mulher brasileira a se formar em um curso superior, na Faculdade de Medicina da Bahia.
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duas ocorrências, por isso, a média encontrada ser de 16,50 anos. Conforme
apresentado, apesar das órfãs terem tido contato mais cedo com as instruções elementar
e complementar, nenhuma delas teve registro de ensino superior, ao passo que, para os
órfãos tiveram duas ocorrências com média igual a 20,50 anos.
4.2. Indícios de formação: caracterização a partir de conjuntos econômicos
Os dados até o momento caracterizaram uma visão macro dos indícios de
formação destes 120 órfãos. Contudo, achei pertinente analisar esses dados
relacionando-os ao perfil econômico das famílias os quais são oriundos. No item 2.3 do
capítulo 2 foi apresentado este perfil e, para uma análise mais criteriosa, dividi os
intervalos de riqueza em três grandes conjuntos: menores, intermediários e maiores
patrimônios80. Essa divisão se assemelha a de Paula (2016) que pesquisou o Termo de
Mariana, porém, os parâmetros estabelecidos foram adaptados para a realidade local,
levando em consideração os valores de montes-mor. Os intervalos de riqueza que
classificam esses conjuntos e o número de ocorrências contabilizadas para cada um
deles se encontram na tabela 9.

Tabela 9 - Número de inventários pertencentes aos menores, intermediários e maiores
patrimônios (São João del-Rei, 1823-1831)
Conjunto de

Número de

Distribuição

patrimônios

inventários

percentual

201$000 a 2:000$000

Menores

9

23,68%

2:100$000 a 10:000$000

Intermediárias

23

60,53%

10:100$000 a 200:000$000

Maiores

6

15,79%

Total

-

38

100%

Intervalos de riqueza

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Ao se observar a tabela acima, nota-se que a maior parte das famílias foram
classificadas como patrimônios intermediários e também que o número dos menores (9)

80
Em três casos não foram descritos os valores de montes-mor, portanto, nestes casos somei todos os bens
para classificá-los em algum intervalo de riqueza. Dois desses foram considerados pertencentes ao
conjunto dos menores patrimônios (João de Ávila Freire, cx. 356, 1823 e Bernardino de Sena Alvarenga,
cx. 010, 1830) e um pertencente ao das maiores (Luciana Matildes Vilela, cx. 454, 1825).
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superou o de maiores (6). Em valores percentuais, o conjunto dos menores patrimônios
representa 23,68% do total de famílias, os intermediárias 60,53% e os maiores 15,79%.
Embora o conjunto dos patrimônios intermediários concentre a maioria dos
casos (60,53%), analisei cada um deles separadamente e descrevi casos representativos
nos quais o tutor apresentou valores despendidos81 com a educação dos seus tutelados, a
fim de se comparar os indícios de formação, listados no quadro 1, a que os 120 órfãos
tiveram acesso, sendo 64 (53,33%) do sexo feminino e 56 (46,67%) do masculino.
Importante frisar que, de forma análoga à descrição do gráfico 33, um mesmo órfão
pode aparecer em mais de uma categoria de indício de formação. Assim, para todos os
três conjuntos serão considerados essa informação.

4.2.1. Os indícios de formação para os órfãos pertencentes ao conjunto dos
menores patrimônios
Para este bloco de nove famílias foram contabilizados 11 órfãos (17,19%) do
sexo feminino e 12 (21,43%) do masculino, oriundos das famílias de menores
patrimônios82. Dessa maneira, para esses 23 órfãos, também foram consideradas as
ocorrências e a média das idades para cada agrupamento das categorias que estão sendo
abordadas neste estudo. Tais dados se encontram na tabela 10:

81

Os gastos com educação foram discriminados em apenas dois inventários: Clara Maria Teodora /
Francisco Rodrigues da Silva, cx. 310, 1826 e João de Faria Silva Gomes / Maria Honorata do
Sacramento, cx. C-029, 1831. Por isso, não foi possível calcular os gastos per capita para ambos os
sexos, tanto do ponto de vista total como para cada conjunto de patrimônios.
82
Identificadas no Anexo 2 pelos números: 1; 10; 15; 20; 23; 26; 27; 28 e 33.
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Tabela 10 - Dados de ocorrência e média das idades para os indícios de formação do
conjunto dos menores patrimônios (São João del-Rei, 1823-1831)

Formações
Criar/educar/tratar

Sexo Feminino
Sexo Masculino
Número de Média das Número de Média das
ocorrências
idades
ocorrências
idades
9
10,22
6
13

Atividades relacionadas
ao sexo e idade

6

10,17

3

11

Trabalho e administração
dos negócios
Ofícios mecânicos
Instrução elementar
Instrução complementar
Instrução superior

1

27

8

20,12

4
2
0
0

14,50
10,50
0
0

1
9
0
0

18
17,44
0
0

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, é possível perceber que a
média de idade das órfãs foi inferior em todas as categorias de formação, exceto para a

colocados, até a idade média de 10,22 anos, as órfãs estavam sendo assistidas mais de
perto e recebendo cuidados, enquanto que, para os órfãos, essa idade média foi de 13
anos. Importante considerar que tais médias são menores que as encontradas para o
total: 12,50 anos para o sexo feminino e 15,41 anos, o que leva a supor que estes órfãos
(de ambos os sexos) estavam saindo da idade infantil mais cedo e ingressando na vida
adulta. Para este conjunto, a média de idade para o casamento foi de 20 anos para o sexo
feminino, pois apenas duas órfãs se casaram. Ao se comparar este dado com a média
total com que as mulheres estavam se casando, ou seja, 19,42 anos, aquela é
ligeiramente superior.
De acordo com os dados, foi possível também perceber como as formações
dirigidas aos órfãos desse conjunto se deram em médias de idades diferentes, bem como
notar que, em alguns casos, houve a associação de atividades de mais de um grupo de
formação. Assim, para este primeiro conjunto, a distribuição dos indícios está contida
no gráfico 34.
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Gráfico 34
Ocorrências dos Indícios das Formações Encontradas no Conjunto dos Menores
Patrimônios (São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

E

seis (54,55%), um (9,09%), quatro (36,36%) e dois (18,18%), respectivamente. Em
relação ao sexo masculino, para as categorias supracitadas, os dados de ocorrências são
os seguintes: seis (50%), três (25%), oito (66,67%), um (8,33%) e nove (75%). Os
dados de acesso à instrução elementar chamam atenção, pois esses dois indícios, para o
sexo feminino, representam uma órfã que aprendeu a ler, escrever e contar e outra que
aprendeu a ler e escrever, sendo esta última filha natural. Dentre os nove casos
identificados para o sexo masculino, quatro aprenderam as habilidades de
ler/escrever/contar e cinco a ler e escrever somente. Como casos representativos desse
conjunto, apresento, a seguir, o da órfã que obteve o aprendizado de ler, escrever e
contar e o da que aprendeu a ler e escrever somente.
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4.2.1.1. O caso da órfã Luiza
Ao falecer, em 1823, Domingos Teodoro de Paiva83, deixava duas filhas
herdeiras: Luiza, de quatro anos e Francisca, de apenas 2. Morador da Vila de São João
del-Rei, havia acumulado em vida uma fortuna de 602$675 e em seu processo de
inventário constava que fora detentor de dois escravos, bem como de uma morada de
casas no terreiro da fazenda de seu pai. Para tutor das órfãs, assumira, no mesmo ano,
Lourenço Alves Guedes, avô paterno destas. Na primeira prestação de contas, datada de
1830, o tutor afirmava que suas tuteladas moravam com a mãe, Ana Inácia da

10 para 11 anos e
Francisca com oito para nove anos. Em uma segunda prestação de contas, em 1837, o

sobre Francisca, afirmava que ainda estava solteira, vivendo com a mãe e se ocupava de

Sem dúvida, chama atenção o fato de que somente Luiza, sendo a filha mais
velha, tenha tido contato com o aprendizado das Primeiras Letras. Porém, cabe ressaltar
que, para o período, as escolhas dos projetos para os filhos não eram igualitárias, afinal,
a desigualdade era naturalizada naquela sociedade. Mesmo não constando informações
de como e com quem se dera esse aprendizado, leva-se a crer que pode ter sido uma
estratégia do tutor a fim de que a mesma se casasse com sujeito mais abastado e que
possuísse contato com a cultura escrita.

4.2.1.2. O caso da órfã Maria do Carmo
Falecendo em 1830, Bernardino de Sena Alvarenga84 deixava como herdeira sua
filha natural, Maria do Carmo, de seis anos. Este fora morador da Vila de São João delRei e acumulara em vida uma fortuna de 605$580. Consta em seu inventário que
possuíra apenas um escravo, bem como uma morada de casas baixas e pequenas
83

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: Domingos Teodoro de Paiva, cx. 337, 1823.
(Família número 1 do Anexo 2).
84
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: Bernardino de Sena Alvarenga, cx. 010, 1830.
(Família número 27 do Anexo 2).
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cobertas de telha. No mesmo ano de 1830, o Coronel e Comendador Martiniano Severo
de Barros, assumira a tutela de Maria do Carmo. Em 1834, ao prestar contas, afirmava

veis com

Antônio Gonçalves. O fato de Maria do Carmo ter tido contato com as Primeiras Letras
durante o intervalo de tempo em que Martiniano Severo de Barros fora seu tutor pode
indicar uma estratégia pessoal do mesmo para que sua tutelada se familiarizasse com a
cultura escrita, apesar de não ter apresentado maiores detalhes de como e com quem
esta aprendera a ler e escrever. Deve-se considerar que o tutor em questão, como dito no
capítulo 3, era um letrado que conquistara cargos importantes na Vila de São João delRei. Como não há prestação de contas pelo novo tutor, não é possível afirmar se Maria
do Carmo fez uso desse conhecimento e nem se esse a favoreceu de alguma maneira.
A partir dos dados e dos casos apresentados pode-se conjecturar que, por terem
se inserido no aprendizado da cultura escrita em média aos 10,50 anos, essas duas órfãs
podem ter sido beneficiadas quando do estabelecimento de laços matrimoniais com
sujeitos que também tivessem adquirido tais conhecimentos.

4.2.2. Os indícios de formação para os órfãos pertencentes ao conjunto dos
patrimônios intermediários
O conjunto dos patrimônios intermediários caracterizou-se como o que abrange
o maior número de famílias85, com a soma de 23. Também reúne o maior quantitativo
de órfãos: 39 (60,94%) do sexo feminino e 41 (73,21%) do masculino. Para esses 80
órfãos, também foram contabilizadas as ocorrências e a média das idades para cada
agrupamento das categorias abordadas neste estudo. Tais dados se encontram na tabela
11:

85

Identificadas no Anexo 2 pelos números: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25;
30; 34; 35; 36; 37 e 38. Em relação às famílias números 25 e 38, convém ressaltar que, embora se
tratando de um mesmo inventariado, foram separadas nos dois grupos de parentesco devido presença de
dois grupos de órfãos herdeiros: filhos e netos.
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Tabela 11 - Dados de ocorrência e média das idades para os indícios de formação do
conjunto dos patrimônios intermediários (São João del-Rei, 1823-1831)

Formações
Criar/educar/tratar

Sexo Feminino
Sexo Masculino
Número de Média das Número de Média das
ocorrências
idades
ocorrências
idades
13
12,84
24
15,83

Atividades relacionadas
ao sexo e idade

7

12,57

0

0

Trabalho e administração
dos negócios
Ofícios mecânicos
Instrução elementar
Instrução complementar
Instrução superior

7

17

20

17,10

7
11
0
0

12
12,18
0
0

0
18
2
2

0
14,83
16,50
20,50

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, é possível perceber que a
média de idade das órfãs foi inferior em todas as categorias de formações. Assim, de
acordo com os valores colocados leva-se a crer que, até a idade média de 12,84 anos, as
órfãs estavam sendo assistidas mais de perto e recebendo cuidados, enquanto que, para
os órfãos essa idade média foi de 15,83 anos. Importante ressaltar que tais médias são
maiores que as encontradas para o total: 12,50 anos para o sexo feminino e 15,41 anos,
o que leva a supor que estes órfãos (de ambos os sexos) estavam saindo da infância e
ingressando na vida adulta mais tardiamente. Para este conjunto, a média de idade para
o casamento foi de 19,15 anos para o sexo feminino e de 25,2 para o masculino. Ao se
comparar com as médias encontradas quando se referem ao total, 19,42 anos para as
mulheres e 25,2 para os homens, as aqui encontradas são ligeiramente menores para o
sexo feminino e exatamente a média do masculino. Somente nesse conjunto é que foram
encontradas as cinco ocorrências de órfãos do sexo masculino contraindo matrimônio.
De acordo com os dados, foi possível também perceber como as formações
dirigidas aos órfãos desse conjunto se deram em médias de idades diferentes, bem como
notar que, em alguns casos, houve a associação de atividades de mais de um grupo de
formação. Assim, para este segundo conjunto, a distribuição dos indícios encontra-se no
gráfico 35.
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Gráfico 35
Ocorrências dos Indícios das Formações Encontradas no Conjunto dos Patrimônios
Intermediários (São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Considerando o gráfico acima, em relação ao sexo feminino, no que se refere às
categoria
, encontrei
ocorrências de 13 (33,33%), sete (17,95%), sete (17,95%), sete (17,95%) e onze
(28,21%), respectivamente. Já em relação ao sexo masculino, para as categorias
supracitadas, os dados de ocorrências são os seguintes: 25 (60,98%), 0 (0%), 20
(48,78%), 0 (0%) e 18 (43,90%). Os dados de acesso à instrução elementar chamam
atenção, pois dentre esses 11 indícios para o sexo feminino, há seis órfãs que
aprenderam a ler, escrever e contar e cinco que aprenderam a ler e escrever, enquanto
que desses 18 para o sexo masculino, dez aprenderam as três habilidades e oito a ler e
escrever somente. Nesse conjunto, ainda aparecem dados sobre instrução complementar
e superior para órfãos do sexo masculino: dois casos (4,87%) para ambas categorias,
respectivamente. Dessa maneira, para este conjunto, apresento os dois casos
representativos dos órfãos que conseguiram chegar ao mais alto grau de instrução e
ainda o caso do órfão cujo tutor apresentou gastos detalhados de sua educação.
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4.2.2.1. O caso do legatário Bernardo
Em inventário datado de 1825, constava que o clérigo Joaquim Mariano da
Costa do Amaral Gurgel86 era possuidor de duas moradas de casas na Vila de São João
del-Rei, uma chácara, seis escravos e um monte-mor de 5:634$487. Na descrição dos
seus bens, chama atenção o fato de que era possuidor de uma biblioteca particular,
composta por 227 volumes. Outra característica peculiar e um tanto instigadora diz

sendo três de cada sexo: Bernardo, de 13 anos; Cristiano, de oito; Joaquim, de sete;
Rita, de 11; Mariana, com nove; Matildes, com cinco anos de idade

todos eles irmãos

e expostos em casa de Dona Ana Romeira do Sacramento. A relação de parentesco com
o padre não ficara explícita, embora, pudessem ser filhos espúrios e não reconhecidos.
Para tutor desses, fora nomeado José Joaquim Correia, o qual, ao prestar contas da
tutela destes menores, em 1830, afirmara que Bernardo, aos 17 anos, estudara
Gramática Latina, Francês e Música; Cristiano, aos 11 anos de idade havia aprendido a
caixeiro de negociante de Antônio

15 anos de idade), Dona Mariana (12 anos) e Dona Matildes (nove anos) haviam
aprendido, além de coser, bordar e fazer rendas, a ler e a escrever. A declaração do tutor

Em 1834, Dona Ana Romeira comunicava ao Juízo que Joaquim havia falecido e
solicitava ainda que alguns bens de Bernardo fossem vendidos, visto que se achava na

comprar li

alecimento de José Joaquim Correia, fora

indicado para substituí-lo Francisco da Rocha Romeira, tio dos órfãos.
Para este caso, chama atenção a longevidade de formação a que chegou
Bernardo. Ao se considerar o aprendizado complementar que este tivera do Francês e da
Música, deve-se levar em conta o contexto da Vila de São João del-Rei daquele período.
86

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: Padre Joaquim Mariano da Costa do Amaral
Gurgel, cx. 443, 1825. (Família número 34 do Anexo 2). Em tese de Morais (2009) também foi analisado
este caso.
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Afinal, a partir de 1808 cresceu muito a importância econômica, política e também
cultural da Vila, que se tornou o grande centro responsável por coletar e distribuir
mercadorias de uma vasta região no cenário da Corte. Deve-se levar em conta vista o
época e a disseminação de
espaços culturais na Vila de São João del-Rei, conforme Morais (2002). O aprendizado
do Francês e da Música eram importantes para a formação de sujeitos oriundos de
estratos sociais que buscavam uma diferenciação simbólica. Por fim, considerando os
herdeiros em tela, é notório que todos os demais tiveram contato com a cultura escrita, o

4.2.2.2. O caso do órfão José Eugênio
Outro caso representativo para esse bloco refere-se ao inventário do Alferes João
de Faria Silva Gomes e Maria Honorata do Sacramento87. Ao falecer, em 1831, o alferes
já era viúvo e possuía três moradas de casas baixas cobertas de telha na Vila de São
João del-Rei, três escravos e um monte-mor de 6:675$764. Deixava como herdeiros três
filhos do primeiro matrimônio: Rita Capistrana de Faria, casada com José Marcelino de
Barros; João do Nascimento Silva Gomes, solteiro, de 28 anos e Maria Isabel do
Espírito Santo, casada com José Francisco das Chagas. Além desses herdeiros, outros
três do segundo matrimônio: Cândida Jesuína de Faria, casada com Antônio Dezidério
de Santana; Maria Honorata de Faria, solteira de 15 anos; José Eugênio de Faria,
solteiro, de 13 anos.
Para tutor dos menores, fora nomeado o Coronel e Comendador Martiniano
Severo de Barros, figura já mencionada nesta dissertação. Na primeira prestação de
contas, datada de 1834, Barros afirmava que seu tutelado, José Eugênio, aos 16 anos de
a dele tutor onde havia já aprendido a ler,
escrever e contar e se achava aprendendo a Gramática Latina, a Brasileira e Música, por

detalhada lista de gastos com o órfão. Dentre as despesas, constavam vestuário, gastos
com papel, penas, tesoura, tinteiro, lápis, flauta, pagamento de treze meses ao mestre

87

Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: João de Faria Silva Gomes e Maria Honorata do
Sacramento, cx. C-029, 1831. (Família número 30 do Anexo 2).
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Guilherme José da Costa88, além de livros como Constituição, Novo Método,
Dicionário ou Prosódia, os quais somaram cerca de 85$480. Interessante mencionar,
ainda, que o mestre Padre José Joaquim de Santa Ana89, escreveu e assinou um recibo:

Recebi do Senhor Martiniano Severo de Barros a quantia de cento e
cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta em cobres na qualidade de
tutor de José Eugênio de Faria pelo ensino do mesmo, sendo 154$880
provenientes do tempo que tive em minha casa o referido Faria que foi
desde 14 de janeiro de 1832 até 20 de dezembro de 1833 que decorreu
23 meses e 7 dias a razão de 80 réis anuais e 4$800 do ensino do
mesmo em 3 meses desde 13 de janeiro de 1834 até 13 de abril do
corrente a razão de 1.600 réis e para clareza mandei passar o presente
que somente assino.
São João 8 de abril de 1834
José Joaquim de Santa Ana90

Em nova prestação de contas, que se deu em 1837, o tutor afirmava que, após o
aprendizado de ler, escrever, contar, Gramática Latina e Francês, seu tutelado se achava
no

-se a todos os estudos necessários para se
rtamento

e

mesmo

muito

aproveitamento nos estudos segundo é ele tutor informado de pessoas fidedignas
, também, os gastos que Barros
havia dispendido com José Eugênio: peças para o seu enxoval, dinheiro para sua viagem
a Mariana, livros e pagamento ao Mestre Santa Ana pelos últimos meses que o ensinara,
o qual passou o seguinte recibo:

Recebi do senhor Martiniano Severo de Barros na qualidade de tutor
do órfão José Eugênio de Faria a quantia de vinte e sete mil e duzentos
réis, importância do ensino que fiz ao mesmo em dezessete meses a
razão de 1:600 e por estar pago mandei passar o presente que somente
assino.
S. João, 20 de setembro de 1835.
O Padre José Joaquim de Santa Ana91
88

Segundo Morais (2009, p.166), em 1831, Guilherme José da Costa era um dos dois mestres particulares
de Primeiras Letras para a Vila de São João del-Rei e possuía 40 alunos.
89
Ainda segundo Morais (id.), o Reverendo José Joaquim de Santa Ana também foi um mestre particular
para a Vila de São João del-Rei em 1831, contudo, ensinava conteúdos que iam além dos saberes
moravam com ele.
90
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: João de Faria Silva Gomes e Maria Honorata do
Sacramento, cx. C-029, 1831, folha 187.
91
Id., folha 200.

127

A soma total destes gastos, segundo o tutor, fora de 494$392. Consta ainda um
recibo, datado de 28 de maio de 1837, de Eduardo Laemmert, mercador de livros e de
música do Rio de Janeiro, pela compra de duas edições francesas no valor de 10$800.
Tais gastos representam 7,57% do valor do monte-mor do inventariado.
A trajetória letrada de José Eugênio pode ter sido uma estratégia particular
empreendida por seu tutor, ao ter feito com que sua influência como sujeito importante
para a época, tenha o ajudado a ingressar no Seminário. Contudo, esta não era uma ação
isolada, pois consta na relação de dívidas passivas de seu pai uma cobrança $800 réis,
referente ao pagamento da iniciação ao ensino de Primeiras Letras pelo mestre
Guilherme José da Costa ao órfão, em 1828. Isso leva a crer que, ainda em vida, João de
Faria Silva Gomes se preocupava com a formação do seu filho caçula. Por fim, é
interessante ainda o fato de que não há qualquer tipo de informação para a órfã Maria
Honorata de Faria (que possuía 15 anos quando perdera o pai).

4.2.2.3. O caso do órfão Firmino
Em 1826, com o falecimento de Clara Maria Teodora92, o viúvo Francisco
Rodrigues Gonçalves assumira a tutela do neto Firmino de sete anos de idade, visto que
seu pai, Francisco Rodrigues Paulino, era falecido. No inventário constava um montemor no valor de 5:292$171, 15 escravos, uma fazenda de cultura composta por poucos
campos de criar, 130 alqueires de terras de cultura, uma casa pequena e um moinho
cobertos de telhas.
Por não ter o pai, Firmino fora tutelado, primeiramente, pelo seu avô Francisco.
Porém, com a morte deste, em 1830, assumira a tutela seu tio paterno, Manoel
Rodrigues da Silva.
Após inúmeras intempéries ocorridas entre a mãe do órfão e seu tio tutor, como
já foram mais bem explicados no capítulo anterior, em 1841, Manoel Rodrigues da
Silva prestou contas do tempo em que fora tutor do seu sobrinho Firmino. Em tal

escrever e morando em companhia de sua mãe, Justina Lopes, no curato de Santo
92

No capítulo 3, este mesmo caso foi descrito, enfatizando as discordâncias ocorridas na tutoria deste
órfão, porém agora, o caso será apresentado pelo viés da formação recebida por ele. Arquivo Histórico e
Escritório Técnico do IPHAN II: Clara Maria Teodora / Francisco Rodrigues da Silva, cx. 310, 1826.
(Família número 35 do Anexo 2).
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descreveu gastos que tivera com vestuário e educação deste. Em recibo assinado e
datado de 1838 pelo mestre, lê-se:

Recebi do senhor Manoel Rodrigues da Silva a quantia de oitenta e
três mil cento e vinte réis de despesa que fez Firmino Paulino
Rodrigues na escola das primeiras letras no espaço de dois anos,
entrando 1$920 de feitios de obras e dois pares de sapatos e papel e
tinta e de ensinação $640 por mês, de sustento 2$560 por mês e por ter
recebido a quantia acima deferida passo o presente.
Ponte Nova, 4 de outubro de 1838.
Thomás Antônio de Amorim93

Depois de onze anos de exercício da tutela do sobrinho, Manoel solicitara sua
dispensa, por estar se mudando para o Termo da Campanha e assumiu Francisco
Teodoro de Andrade.
A formação a que Firmino teve acesso chama atenção, pois apesar das
discordâncias passadas entre sua mãe e seu tio tutor, o órfão fora instruído por um
mestre particular. Como o novo tutor não prestara contas, não é possível afirmar se esse
saber elementar o tenha ajudado de alguma forma.
A partir dos dados e dos casos apresentados chama atenção a descrição
minuciosa das formações a que esses órfãos tiveram acesso, bem como, a apresentação
dos recibos de tais mestres particulares que os ensinaram. Assim, pode-se considerar
que este grupo teve uma formação mais diversificada, com ocorrências para todos os
indícios (ao ser considerada a totalidade dos órfãos).

4.2.3. Os indícios de formação para os órfãos pertencentes ao conjunto dos maiores
patrimônios
Das seis famílias classificadas como os maiores patrimônios94, contabilizei 14
órfãos (21,88%) do sexo feminino e três (5,36%) do masculino. Também para esses 17
órfãos, foram contabilizados as ocorrências e a média das idades para cada agrupamento
das categorias contempladas neste estudo, conforme a tabela 12:
93
94

Id., folha 103.
Identificadas no Anexo 2 pelos números: 7; 14; 29; 31; 32 e 39.
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Tabela 12 - Dados de ocorrência e média das idades para os indícios de formação do
conjunto dos maiores patrimônios (São João del-Rei, 1823-1831)

Formações
Criar/educar/tratar

Sexo Feminino
Sexo Masculino
Número de Média das Número de Média das
ocorrências
idades ocorrências
idades
6
15,16
1
20

Atividades relacionadas ao
sexo e idade

0

0

0

0

Trabalho e administração
dos negócios
Ofícios mecânicos
Instrução elementar
Instrução complementar
Instrução superior

0

0

2

20

1
1
1
0

12
12
12
0

0
2
0
0

0
17
0
0

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, é possível perceber que a
média de idade das órfãs foi inferior em todas as categorias de formações que se tem
ocorrências. Assim, de acordo com os valores colocados leva-se a crer que, até a idade
média de 15,16 anos, as órfãs estavam sendo assistidas mais de perto e recebendo
cuidados, enquanto que, para os órfãos, essa idade média foi de 20 anos. Neste
conjunto, também verifica-se que tais médias são maiores que as encontradas para o
total: 12,50 anos para o sexo feminino e 15,41 anos. O que leva a crer que estes órfãos
(de ambos os sexos) estavam saindo da infância e ingressando na vida adulta mais
tardiamente que os demais já analisados. Para este conjunto, a média de idade para o
casamento foi de 20 anos para o sexo feminino, média igual a encontrada para o
conjunto dos menores patrimônios, porém neste caso, sete órfãs se casaram
comparada com a média total com que as mulheres estavam se casando, ou seja, 19,42
anos, a cifra foi ligeiramente superior.
Foi possível também perceber como as formações dirigidas aos órfãos desse
conjunto se deram em médias de idades diferentes, bem como notar que, em alguns
casos, houve a associação de atividades de mais de um grupo de formação. Assim, para
este terceiro conjunto, a distribuição dos indícios pode ser observada no gráfico 36.
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Gráfico 36
Ocorrências dos Indícios das Formações Encontradas no Conjunto dos Maiores
Patrimônios (São João del-Rei, 1823-1831)

Fonte: Inventários consultados (1823-1831). Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II

Em relação ao sexo feminino, foram encontrados indícios de formação que se

), um (7,14%), um
(7,14%) e um (7,14%), respectivamente. Já em relação ao sexo masculino, encontrei

na seguinte ordem: um
(33,33%); dois (66,67%) e dois (66,67%). Os dados de acesso à instrução elementar
chamam atenção, pois esse um indício para o sexo feminino, representa uma órfã que
aprendeu a ler, escrever e contar, além do mais, esta mesma conseguiu avançar para a
etapa complementar. Para o sexo masculino, dois órfãos tiveram acesso à instrução
elementar, de modo que, um aprendeu a ler, escrever e contar e outro apenas a ler e
escrever. Como casos representativos para este conjunto, apresento o da família das sete
herdeiras abastadas, o dos herdeiros de outro sacerdote e o da única órfã que conseguiu
acesso ao ensino complementar.
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4.2.3.1. O caso das sete órfãs abastadas
O caso, já referido no capítulo 3, diz respeito à família do alferes José Joaquim
Teixeira95, falecido em 1831. Assumira a tutela das sete herdeiras a viúva e mãe, Dona
Mariana Osória de Souza. Suas filhas eram: Dona Maria Guilhermina, de 13 anos; Dona
Ana Esméria, de 11; Dona Mariana Carolina, de nove; Dona Umbelina Osória, de sete;
Dona Guilhermina Osória, de cinco; Dona Carolina, de três; Dona Emília, de dois anos.
O inventário traz o registro da impressionante cifra de 60:498$475 para o monte-mor do
falecido, além do surpreendente número de cativos (89), três fazendas, cinco partes de
terras de cultura e de criar e 40 carros de milho.
Com a segunda união da mãe, esta fora destituída do exercício da tutela, tendo
assumido, em 1833, o Tenente Coronel João Evangelista Teixeira, tio das mesmas. Ao
prestar contas da tutela, em 1838, este colocava que três delas já se encontravam
casadas96: Dona Maria Guilhermina, aos 20 anos, com seu primo José Eugênio Teixeira
Leite; Dona Ana Esméria, aos 18 anos, com ele tutor e tio; Dona Mariana Carolina, aos
16 anos, com seu primo Antônio Carlos Teixeira Leite, s

todos por isso,

Osória, aos 14 anos, ainda se achava solteira e vivia com sua irmã Dona Maria
Osória, com 12
anos, existia em companhia dele tutor,
Dona Carolina, aos 10 anos e Dona Emília, aos nove, moravam com a avó, Dona Ana

Após os inúmeros embaraços que dizem respeito às trocas de tutores deste caso,
como já melhor explicado no capítulo anterior, em 1842, João Evangelista Teixeira
prestou informações sobre as órfãs pela segunda vez. Assim, afirmava, sobre as
herdeiras ainda solteiras, que Dona Umbelina morava com sua irmã, Dona Maria
, a qual morava
na companhia dele, havia falecido e que as herdeiras Dona Carolina e Dona Emília, que
viviam com a avó e antiga tutora, com o falecimento desta, tinham ido para a
95
No capítulo 3, este mesmo caso foi descrito, enfatizando as discordâncias ocorridas na tutoria das sete
órfãs, porém agora, o caso será apresentado pelo viés da formação recebida por elas. Arquivo Histórico e
Escritório Técnico do IPHAN II: José Joaquim Teixeira, cx. 566, 1831. (Família número 31 do Anexo 2).
96
Os dados sobre o casamento dessas três herdeiras foram consultados no banco de dados criado por
Brügger (2002) para sua tese de doutorado, o qual contém registros de casamento que se deram na
Paróquia de N. Sra. do Pilar da Vila de São João del-Rei para os séculos XVIII e XIX. Contudo, não
foram encontrados. Tal ausência pode ser justificada pelo fato delas não terem se casado nesta paróquia.

132

companhia de seu tio e atual tutor, o capitão Francisco José Teixeira. Mesmo não
constando indícios de que essas órfãs tenham aprendido, pelo menos, a ler e escrever,
levanto a hipótese de que podem sim ter tido acesso à cultura escrita, levando em
consideração a intimidade que seus tutores tiveram com a escrita97. Contudo, convém
ressaltar que, neste caso, o caminho criado para essas órfãs foi o casamento, dado com
membros da própria família, o que poderia garantir que a herança permanecesse bem
administrada por eles e não se dissipasse.

4.2.3.2. O caso dos sobrinhos herdeiros de um padre
O outro caso refere-se aos herdeiros do Padre José Freire da Matta98 proveniente
da Freguesia de Santana das Lavras do Funil, Termo da Vila de São João del-Rei, o qual
possuía como monte-mor 18:858$390, uma fazenda, um sítio e 22 escravos. Este padre
deixara seu legado a dez herdeiros, todos seus sobrinhos, filhos de sua irmã falecida,
Joana Silvéria. Em cópia do testamento, anexada ao seu inventário, colocava a ressalva

Destes dez herdeiros, já se encontravam casados: João José Pereira, com Antônia
Maria do Espírito Santo; José Joaquim Pereira, com Francisca Maria do Espírito Santo;
Ana Silvéria da Matta, com José Leite de Magalhães; Antônio Joaquim Pereira, com
Maria Jesuína; Maria Felizarda de Jesus, com Francisco Ribeiro do Vale; Luciana
Antônia de Jesus, com José Ribeiro de Carvalho. Os ainda solteiros eram: Joaquim José
da Matta, de 30 anos; Domiciano Antônio Pereira, de 18 anos; Luciano Antônio Pereira,
de 12 anos e Guilhermina, de 10 anos.
Para tutor dos três menores, fora nomeado Joaquim José da Matta, irmão dos
mesmos. Em prestação de contas, datada de 1844, afirmava o tutor que Domiciano

97

Interessante colocar que a mãe Dona Mariana e avó Dona Ana Esméria assinaram os termos de tutela,
uma das poucas tutoras que foram capazes disso, conforme já apresentado no capítulo anterior a respeito
da capacidade de assinatura por parte dos tutores.
98
Arquivo Histórico e Escritório Técnico do IPHAN II: Padre José Freire da Matta, cx. R77-535, 1830.
(Família número 39 do Anexo 2).

133

sustentou na sua menoridade bem como ao
E, por fim, a respeito de Guilhermina, informou
. Posteriormente havia
se casado com José Gonçalves Braga,

naquele tempo

sabe-se, com certeza, que somente um dos órfãos

tivera contato com a escrita, Luciano Antônio, já que fica evidente seu aprendizado de
ler e escrever. Chama atenção, também, o fato de que Guilhermina, mesmo sendo
proveniente de uma família abastada, tivera contato com os ofícios mecânicos de coser e
fiar, prendas características do sexo feminino naquele contexto, o que pode estar
relacionado a uma preparação para o seu casamento.

4.2.3.3. O caso da órfã Dona Maria do Carmo
Em 1825, Dona Maria do Carmo, com três anos incompletos, já havia perdido o
pai, José Joaquim de Andrade e, neste mesmo ano, morrera sua mãe, Dona Luciana
Matildes Vilela99. Em inventário feito quando se deu a morte do pai da órfã, o valor do
monte-mor deste foi de 27:955$447, além de ter a posse de 46 cativos, duas fazendas e
duas partes do valor de moradas de casa.
Em 1829, o tutor nomeado, Francisco José de Andrade e Mello, prestou contas
em Juízo. Afirmava então que a órfã, sua sobrinha, estava com sete anos de idade e
morando junto a sua irmã paterna, Iria Cândida de Andrade, casada com Severino
Denunciano dos Reis, com quem fora

bem tratada e educada

prestava contas e afirmava que a órfã se achava com 12 anos, ainda morando em sua

de se aperfeiçoar em ler, escrever, contar e Gramática Brasileira por um bom mestre que

99

No capítulo 3, este mesmo caso foi descrito, enfatizando o rendimento dos bens da órfã, porém agora, o
caso será apresentado pelo viés da formação recebida por ela. Arquivo Histórico e Escritório Técnico do
IPHAN II: Luciana Matildes Vilela, cx. 454, 1825. (Família número 7 do Anexo 2).
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de instrução a que esta órfã de família tão abastada tenha tido acesso, embora não se
apresente claramente como e quanto foi dispendido em sua instrução. Interessante ainda
que, nas duas prestações de contas, os tutores apresentaram recibos que comprovavam o
pagamento do subsídio literário, o que indica que eram produtores de aguardente e/ou
de gado de corte.
A partir dos dados e dos casos apresentados, chama atenção o fato de que a
única órfã que aparece recebendo a instrução complementar seja oriunda do conjunto
dos maiores patrimônios e também a estratégia do casamento das herdeiras da família
mais abastada. Tais evidências podem estar relacionadas a uma alternativa de melhor
administração e perpetuação das heranças, seja ela via laços matrimoniais ou um grau
de instrução mais aprofundado.
Neste capítulo, além da apresentação e análise dos diferentes indícios a que estes

sendo que a mesma variou conforme não somente ao sexo, mas também devido a suas
posses.
Nesse sentido, foram observadas algumas diferenças, sendo uma delas a de que
o conjunto dos patrimônios intermediários investiu mais em educação, visto ter
apresentado ocorrências de pelo menos um dos sexos para cada indício de formação,
além do mais, apresentou explicitamente os gastos dispendidos. Pode-se ainda
considerar que os órfãos do conjunto dos maiores patrimônios viveram por mais tempo
a fase infan
foram 15,16 anos para o sexo feminino e 20 para o masculino.
Também foi possível constatar algumas semelhanças para esses três conjuntos,
sendo a mais marcante a que diz respeito à média de idade com que as órfãs estavam se
casando, afinal, para os conjuntos dos menores, intermediários e maiores patrimônios
esses valores foram iguais a 20; 19,15 e 20 anos, respectivamente.
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Considerações finais

Ao final desse estudo, é possível apontar algumas considerações a respeito da
formação recebida por órfãos das famílias analisadas, que residiam na Vila e Termo de
São João del-Rei nas primeiras décadas do século XIX.
O trabalho de levantamento de dados a respeito dessas famílias registradas em um
códice do Juízo de Órfãos foi de fundamental importância para que eu pudesse, pouco a
pouco, refinar meu olhar perante o contexto que a mim se apresentava. Ao aliar a estes
dados a pesquisa nos inventários post mortem, uma série de questões que se mostravam
carentes de um estudo para a localidade foi desencadeada, principalmente as que diziam
respeito à educação que os órfãos, especialmente na idade infantil, tiveram acesso.
O estabelecimento de dois grupos de famílias foi fundamental para que eu
melhor compreendesse a ausência e a presença de prestações de contas de tutela em
determinados inventários. Um fator determinante para que alguns tutores apresentassem
informações em Juízo sobre os tutelados diz respeito ao sexo dos tutores

uma vez que

os pais eram isentos de prestar contas em Juízo, por possuírem o pátrio poder. Outro
fator diz respeito às idades dos órfãos e não propriamente à questão econômica, ou seja,
quanto mais jovens os órfãos, mais informações foram prestadas pelos tutores.
Analisando mais detidamente alguns casos exemplares encontrados na
documentação, percebi como a função da tutoria exigia esforços e como poderia
deflagrar

principalmente entre as mais

afortunadas. Chamou atenção, ainda, a relevância que algumas viúvas tiveram ao
administrar as legítimas dos seus filhos, bem como a perda judicial de duas delas ao
disputarem a tutela, mesmo alegando

. Além

do mais, ficou bastante evidenciada a relação entre a escolha das mães para tutoras
quando havia meninas órfãs. Os familiares que mais ocuparam a função de tutor foram
os tios e irmãos dos órfãos, porém, expressivo foi o número de registros de tutores tidos
como não parentes consanguíneos.
Ao estabelecer um diálogo entre os campos da História da Infância e da Família,
além da História Econômica, para compreender o contexto de São João del-Rei, acredito
ter conseguido traçar um perfil para estes sujeitos históricos que ainda carecem de
estudos. Nesse sentido, pude constatar como o contexto sociocultural da Vila e Termo
de São João del-Rei foi relevante para se compreender as formações recebidas pelos
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órfãos: havia uma nítida diferenciação entre os estratos sociais e o sexo a que eram
pertencentes. O maior quantitativo de famílias estudadas se dedicava a atividades
econômicas características do mundo rural e a maior parte dos herdeiros era composta
por filhos legítimos

o que revelou uma continuidade entre as ocupações paternas e as

ocupações dos herdeiros.
A questão entre a disparidade dos sexos no que se relaciona ao contato com a
cultura do escrito também ficou clara na pesquisa e ganhou força mediante a
comparação das capacidades autográficas de inventariantes e tutores. Esta disparidade
se encontra comprovada por outros trabalhos referentes a outras regiões mineiras. Em
relação ao contato com a cultura do escrito, os órfãos tiveram mais acesso que as órfãs,
chamando a atenção o fato de que dois deles atingiram o mais alto grau de instrução.
Além do mais, poucas meninas aprenderam a contar e apenas uma teve instrução
complementar. Tais evidências também vão ao encontro de estudos para outras regiões
mineiras dos setecentos e oitocentos.
Outro ponto a se destacar diz respeito aos tipos de formação a que os órfãos (de
ambos os sexos) tiveram acesso. Para as órfãs, predominaram as chamad
, as quais eram tidas como um saber feminino disseminado naquela
sociedade e, para os órfãos, a administração dos negócios, assim como dados publicados
por outros historiadores da Educação. No caso deste estudo, o grupo dos patrimônios
intermediários teve acesso a variados tipos de formação, diferenciando-o dos demais
grupos estabelecidos conforme as posses.
Contudo, a maior contribuição deste trabalho diz respeito ao estabelecimento das
médias de idades com que os órfãos eram formados. Tal exercício contribuiu para uma
busca pela demarcação da fase infantil, a qual foi baseada na legislação pertinente ao
tema e em subsídios encontrados na própria documentação cartorária em análise.
Considerei como infância a fase da vida em que os sujeitos deveriam ter uma formação
moral, para o mundo do trabalho e/ou acesso a alguma instrução (no ambiente
doméstico ou escolar). Na busca pelo estabelecimento da idade infantil para o contexto
estudado, ficou muito nítida a diferença com que as órfãs e os órfãos estavam sendo
assistidos mais de perto, preparados por seus tutores e/ou familiares, bem como para as
idades com que se casavam ou se inseriam no mundo do trabalho. As Ordenações
Filipinas indicavam que os órfãos deveriam ser formados para o trabalho ou instruídos
no mundo das letras até os 12 anos de idade. Na documentação pesquisada, a entrada do
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sexo feminino no mundo adulto foi mais precoce que a do sexo masculino, de forma
que, para o conjunto dos menores patrimônios, as órfãs estavam sendo

14,50 anos, se casando por volta dos 20 anos e recebendo a instrução elementar aos
10,50 anos. No conjunto dos patrimônios intermediários, tais médias foram
respectivamente de 12,84 anos; 12; 19,15 e 12,18 anos. Por fim, nos maiores
patrimônios as idades giraram em torno de 15,16; 12; 20 e 12 anos.
Portanto, ser criança e ser assistido no contexto em estudo se relacionava não só
com as formações recebidas, mas também, ao conjunto econômico do qual os órfãos
eram oriundos e, principalmente, à idade que os sujeitos se encontravam aptos a
trabalhar e/ou de se casar.
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ANEXO
Anexo 1
Quadro 1: Categorias dos indícios das formações dos órfãos encontradas na
documentação
Boa educação; obediente à mãe e ao tutor; obedece e respeita a mãe
e tutora; respeito à mãe e ao tutor; bom comportamento; obediente à
mãe e tutora a quem venera e respeita; tem juízo e capacidade; tem
bom procedimento; com bons costumes; vive virtuosamente; vive
grave e honestamente; bem tratada e religiosamente educada; bem
tratado; bem morigerada; amigo do trabalho; bem educada; bem
assistido e tratado; tratada com todo o desvelo, amor e caridade;
tratada e pensada de todo o necessário com amor e caridade; bom
Criar/educar/tratar
trato que recebe; lhe dá todo necessário e com toda a caridade; o
trata com amor e caridade; tratada e educada com amor e desvelo;
tratado com amor e desvelo; tratado com desvelo e boa educação;
bem tratada e educada conforme o permite sua tenra idade;
educação própria do seu sexo; bem tratado e educado; o trata e o
educa; temente a Deus; obediente às leis e a sua mãe; amante da
causa da liberdade constitucional do Império; tratado e educado
como deve; tratado e vestido.
Emprega no trabalho conforme permite seu sexo e idade; serviços
próprios de seu sexo; serviços próprios de seu sexo e idade; prendas
Atividades
próprias e necessárias ao seu sexo; prendas próprias de seu sexo e
relacionadas ao sexo idade; prendas próprias de seu sexo e compatíveis com sua idade;
e idade
trabalhos e exercícios próprios de seu sexo; trabalhos e ocupações
próprios de seu sexo; todo o mais serviço de bom governo de uma
casa.
Trabalho na lavoura; serviços da lavoura próprios de seu sexo e
idade; tem muito juízo e capacidade para reger e governar suas
posses e bens; reger e governar sua pessoa e bens; se reger e
administrar seus bens; serviço da lavoura; serviço da lavoura com
assiduidade; serviços da lavoura e criação; serviço de roça; cuida da
criação a que lhe pertence e a seus irmãos; se sujeita ao trabalho de
Trabalho e
que vive acreditado; se emprega em trabalhos úteis; trabalho no que
administração dos
se lhe oferece e no proveito próprio; administração dos bens da
negócios
mãe; administração dos negócios da mãe; administra o que é seu e
da mãe; toma conta dos escravos que lhe tocaram e os ocupam no
trabalho com ele; ocupa de seus próprios negócios; serviço de
condutor de gado; ocupa em andar com tropa no caminho do Rio de
Janeiro; anda em giro de seu negócio com tropa para a Corte; ofício
de caixeiro de negociante.
Fiar; fiar algodão; tecer; coser; bordar; fazer renda; ofício de
Ofícios mecânicos
alfaiate.
Instrução elementar Ler, escrever e contar; ler e escrever; Escola de Primeiras Letras.
Instrução
Gramática Brasileira; Gramática Latina; Música; Francês.
complementar
Instrução superior Seminário de Mariana; Medicina na Corte.
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Anexo 3
Quadro 4: Lista nominal dos inventários consultados (GRUPO 1)
NOMES
Ângelo Garcia Duarte
Antônio Correa Afonso
Antônio Duarte de Abreu
Antônio Rodrigues da Silveira
Bento Lopes de Siqueira
Bernardino de Sena Alvarenga
Clara Maria Teodora / Francisco Rodrigues da Silva
Domiciano José Ferreira / Maria Silvéria de Jesus
Domingos Marques Pereira / Rosa Maria de São José
Domingos Teodoro de Paiva
Eusébio Rodrigues da Cruz / Francisca Martins de Jesus
Francisco Lopes Ribeiro
Francisco Martins Ferreira
Genoveva Maria do Rosário
Gonçalo Alves Pedrosa
João de Ávila Freire
João de Faria Silva Gomes / Maria Honorata do Sacramento
Joaquim Lopes do Prado
Joaquim Mariano da Costa do Amaral Gurgel (Padre)
José Antônio Ribeiro da Silva
José Francisco da Silva
José Freire da Matta (Padre)
José Gonçalves Lopes (Alferes)
José Joaquim dos Santos Nogueira
José Joaquim Teixeira (Alferes)
Luciana Matildes Vilela
Luiz Antônio Ribeiro
Luiz Lourenço Martins (Alferes)
Luiz Manoel da Silva / Inácia Fernandes dos Reis
Manoel Ferreira de Morais
Manoel Francisco da Silva / Claudina Justiniana de Jesus
Manoel Joaquim da Cunha Bastos
Manoel Teixeira da Cunha
Marcelino José de Freitas / Leonor Rosa de São Tiago
Maria Angélica da Encarnação
Maria Madalena de Jesus / Luiz Alves Taveira (Capitão)
Simão Lopes de Siqueira / Josefa da Costa Sobral
Tereza Antônia de Paula

ANO
1826
1823
1828

CAIXA
078
01-010
R01-001
259
1826
1828
311
1830
010
1826
310
1830
R46-337
192
1826
337
1823
1829
693
1828
R71-500
1827
521
291
1826
189
1824
356
1823
1831
C-029
199
1824
443
1823/1825
1828
377
C-052
1826
1830
R77-535
R70-491
1826
562
1823
1831
566
454
1825
425
1823
153
1823
1829
253
R25-166
1826
253
1826
1827
031
611
1825
1829
093
514
1825
1830
422
1828
462
373
1826
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Anexo 4
Quadro 5: Lista nominal dos inventários consultados (GRUPO 2)
NOMES

ANO

CAIXA

André Vaz de Siqueira (Padre)
Alexandre José Ribeiro
Ana Esméria de Azevedo
Ana Joaquina de Albuquerque
Ana Maria Duarte
Ana Senhorinha Martins Saldanha
Ana Vitória da Glória
Antônio Rodrigues da Silva
Bartolomeu Gomes da Costa
Bernardo José Rodrigues (Capitão) / Teresa Joaquina
da Silva
Cândido Álvaro José de Lima (Sargento-mor)
Carlota Romana de Souza / Manoel Alves Pedrosa
Casemiro José de Andrade
Custódio José da Costa
Diogo Luiz Dias / Francisca Ribeira de Andrade
Domingos José de Novaes
Escolástica Maria de Jesus
Eusébio Mendes Loureiro
Felisberto Loureiro Figueiredo / Francisca Maria de
Jesus
Felisberto Ribeiro da Silva (Capitão)
Francisca Maria das Chagas
Francisco Alves Ferreira Rodrigues
Francisco José da Silva (Alferes)
Gabriel Gomes de Santana
Genoveva Rosa de Jesus / José Antônio Pereira
Gertrudes Magna de Souza Caria
Gertrudes Maria de Campos
Inácia Maria da Conceição
Joana Silvéria da Matta / José Antônio Pereira
João Antônio de Oliveira
João da Costa Roriz
João da Silva Machado / Maria
João de Deus Alves de Azevedo (Sargento-mor)
Joaquim Alves Ferreira Rodrigues
Joaquim de Paiva Pilouro
Joaquim José de Oliveira

1827
1827
1825
1826
1826
1825
1827
1825
1830

C-030
212
024
02-06
078
226
095
245
066

1827

219

1824
1826
1824
1827
1829
1824
1823
1827

343
266
370
066
074
C-019
111
693

1830

088

1830
1824
1824
1829
1828
1830
1830
1824
1823
1829
1827
1831
1831
1823
1825
1823
1827

247
361
521
362
228
113
301
C-007
417
R67-371
R88-598
025
356
R75-523
R33-219
445
206
159

Joaquim José Fulgêncio Carlos de Castro (Capitão) /
Ana Teresa de Villas Boas
José Antônio da Silva
José Antônio Duarte
José Cabral de Mello
José da Silva Monteiro / Ana Vicência de São José
José Fernando de Souza (Tenente)
José Floriano Ferreira
José Francisco Morato (Alferes)
José Joaquim de Andrade
José Martins de Almeida
Josefa Maria de Jesus
Leonor de Morais
Luiz Gonçalves da Silva
Manoel José de Castro
Manoel Rodrigues Barreiros
Marcos de Souza Magalhães (Alferes) / Ana Josefa de
Magalhães
Maria Clara de Jesus
Maria de Carvalho Duarte
Maria Justina da Silva
Maria Luiza da Conceição
Maria Mendes de Brito
Maria Ribeira da Conceição
Maria Rodrigues
Mariana Luiza de Jesus
Miguel José da Costa
Porfírio da Costa Ferreira
Rafael Alves Ferreira / Maria Custódia de Almeida
Rita Alves Baptista / Leandro da Silva Fialho
Rita Maria de Jesus
Rosa Jacinta do Sacramento
Tomás Gonçalves Chaves / Luciana Antônia
Violante Maria de Jesus

1828

052

1825
1827
1825
1829
1827
1823
1823
1824
1827
1824
1827
1824
1824
1829

374
078
156
R51-365
365
365
377
376
07-09
395
453
425
547
028

1825

C-041

1827
1824
1824
1825
1823
1825
1822
1826
1825
1828
1825
1830
1824
1824
1823
1826

116
080
255
062
411
062
220
123
407
448
087
R04-032
383
426
R14-100
553
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