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RESUMO 

Esta dissertação aborda o papel da família, enquanto instituição, no povoamento de uma 

região específica da América Portuguesa: a fronteira oeste da comarca do Rio das Mortes, na 

capitania de Minas Gerais, durante o século XVIII, e a posterior consolidação deste 

povoamento no decorrer da formação do Estado Imperial Brasileiro ao longo do século XIX. 

Para isso analisamos o comportamento social e as principais estratégias (matrimoniais, 

econômicas e materiais) empregadas por um grupo familiar específico, ao qual denominamos 

“Ribeiro da Silva”, em sua empreitada de povoamento, produção e reprodução social. 

 
 

Palavras-chave: História da Família; comarca do Rio das Mortes; Oeste de Minas; cultura 

material; economia de abastecimento; família “Ribeiro da Silva”. 
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ABSTRACT 

This dissertation addresses the role of the family as an institution in the colonization of a 

specific region of the Portuguese America: the western border of the Comarca do Rio das 

Mortes, Capitania de Minas Gerais, during the eighteenth century, and the subsequent 

consolidation of settlement during the formation of the Brazilian Imperial State during the 

nineteenth century. For this we analyzed the social behavior and the main strategies (marital, 

economic and material) employed by a particular family group, which we call "Ribeiro da 

Silva" in their pursuit of settlement, production and social reproduction. 

  
Keywords: Family History; Comarca do Rio das Mortes; Oeste de Minas; Materials Elements 
of Culture; supply economy; "Ribeiro da Silva" family.     
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INTRODUÇÃO 

 Por volta do ano de 1730, um casal de portugueses de origens humildes, Antônio 

Ribeiro da Silva, filho de lavradores dos arredores de Braga1 e Antonia Maria de Almeida, 

filha e neta de ferradores da cidade do Porto, como muitos de seus conterrâneos, migrou de 

Portugal para a América buscando melhores condições de vida, atrás de promessas de 

enriquecimento na extração do ouro, recém-descoberto na colônia portuguesa. 

 O casal se estabeleceu nas proximidades da vila de São João del-Rei, na antiga 

comarca do Rio das Mortes, capitania de Minas Gerais, em terras que provavelmente 

compraram de primeiros e antigos povoadores. Ali, adquiriram escravos e com eles abriram 

lavras de extração aurífera, derrubaram matas, semearam a terra... Em 1748, Antônio Ribeiro 

legalizou perante o rei Dom João V, através da concessão de uma carta de sesmaria, as terras 

que antes havia comprado, na “Paragem do Rio Abaixo”2. Nesse momento, por volta de 

dezoito anos depois de ter chegado com sua esposa à colônia, ele já era um fazendeiro e 

minerador de certo porte, estabelecido em sua fazenda do Rio Acima, entre a vila de São João 

del-Rei e os arraiais de São Gonçalo do Brumado e de Santa Rita do Rio Abaixo.  

 Fixando-se na vertente oeste de expansão da antiga comarca do Rio das Mortes, o 

casal presenciou a abertura do caminho que ficou conhecido como a “Picada de Goiás”, 

principal rota que ligava o litoral (Rio de Janeiro) às minas de ouro de Cuiabá e Goiás, 

passando por São João del-Rei. Antônio e Antônia, junto aos filhos e sua escravaria, 

vivenciaram no seu dia a dia na fazenda, o crescente movimento de tropas e novos migrantes 

seguindo por essa picada, muitos deles portugueses, que assim como alguns anos atrás eles 

fizeram, passavam pelos arredores em busca de novas terras sob as quais poderiam alicerçar 

fortuna. Isso, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, depois de exterminados 

os quilombos que dominavam o Oeste da comarca do Rio das Mortes. 

 O casal teve doze filhos, oito homens e quatro mulheres. Desses, seis migraram da 

região onde nasceram: quatro para o Oeste, no mesmo sentido do caminho aberto no tempo da 

chegada de seus pais. Assim, viriam a seguir a aquela rota que eles viram crescer dia-a-dia, na 

                                                 
1 Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, de agora em diante AEDM - De Genere Padre Damaso 
Ribeiro da Silva, 1752. Referência: 0422 / A:3 / P:0422. Transcrito por Izabella Fátima Oliveira de Sales a 
pedido do Projeto Compartilhar (de agora em diante PROJC). 
2 Arquivo Público Mineiro, de agora em diante APM – Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo 
Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1909, p. 185. 
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rotina da fazenda onde nasceram. Caminho que crescia principalmente devido à constante 

queda da extração aurífera na região central da capitania, fazendo com que cada vez mais 

pessoas procurassem o precioso metal em outras paragens. Ao mesmo tempo, a produção 

agropecuária tornava-se um ramo da economia muito lucrativo, sobretudo devido à alta dos 

lucros provenientes de seu comércio, de fundamental importância para o abastecimento de 

uma constelação de vilas e povoados fundados na capitania pela multidão de migrantes que a 

invadiram à procura de ouro. No final do século XVIII, um número cada vez maior de pessoas 

era atraído para as fronteiras então “desocupadas” do Oeste da comarca do Rio das Mortes, 

buscando terras onde poderiam fundar fazendas de produção agropecuária.  

 De mesmo modo, na Fazenda do Rio Acima, à medida que o ouro tornava-se mais 

difícil de ser extraído, Antônio Ribeiro buscava empenhar sua escravaria na produção 

agropecuária. Data provavelmente desta época, na segunda metade do século XVIII, a 

construção do engenho de cana da fazenda. 

 Quando em 1776 faleceu, com 81 anos de idade, mais da metade dos quais vividos na 

Colônia, Antônio Ribeiro da Silva era um grande fazendeiro, senhor de engenho e de extensa 

escravaria. Seus filhos, mesmo que a princípio ainda tenham tentado a extração aurífera nos 

arredores de São João, acabaram por seguir o exemplo do pai, dedicando-se à fundação de 

fazendas voltadas para produção agrícola e pecuária.  

 A riqueza proveniente da extração aurífera, com o passar do tempo, lhes pareceria uma 

lembrança antiga, da época em que seus pais chegaram de Portugal e fundaram a fazenda 

onde nasceram. Alguns desses filhos migraram para regiões de fronteira da comarca do Rio 

das Mortes, onde participaram da fundação de novos povoados, esses que dariam origem a 

algumas cidades da região, como Oliveira, Carmo da Mata, Santo Antônio do Amparo, São 

Francisco de Paula e Formiga. Outros se estabeleceriam em arraias próximos à vila de São 

João del-Rei, como aqueles que deram origem às cidades de Ritápolis, Resende Costa e 

Carrancas. Assim eles deram prosseguimento ao povoamento da região Oeste da comarca do 

Rio das Mortes, consolidando, no século XIX, a economia mineira voltada para o 

abastecimento interno, ao especializarem suas fazendas na produção de alimentos.  

 

 Nosso objeto de estudo se insere, de forma geral, nos trabalhos sobre a “História da 

Família no Brasil”. Segundo Sheila de Castro Faria, o que levou muitos estudiosos a se 

enveredar por esse tema foram seus próprios questionamentos sobre a situação da família no 

tempo presente. Nos termos da autora: “a família como problema, tornou-se um tema atual, e 
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os questionamentos sobre sua estrutura ou sua crise interessam tanto ao homem comum como 

aos especialistas”3.  

 Em nosso trabalho não foi diferente, a perplexidade diante da constatação de que a 

ideia de família, “ligada às relações biológicas, com ênfase no trinômio pai, mãe e filhos, e 

vinculada a coabitação”4, como hoje é entendida no cotidiano das pessoas, foi muito diferente 

em um passado não muito distante, motivou profundamente nossa pesquisa. Sobretudo as 

implicações práticas dessa antiga “ideia de família”, mais ampla, e cheia de meandros, 

estranha à visão restrita de hoje, e que em tempos remotos, foi de suma importância na 

empreitada de colonização das terras que viriam a se tornar o Brasil, e, mais especificamente, 

o Oeste do Estado de Minas Gerais.  

 Qual a diferença entre essas famílias do passado (unidades de produção, eixo central 

das relações sociais) e as famílias de hoje? Quais foram suas principais características, e a 

função que ela exercia nessas sociedades, claramente distinta da função desempenhada pela 

família nas sociedades ocidentais modernas, globalizadas e capitalistas, nas quais a família 

tornara-se basicamente uma unidade de consumo? Perguntas como essas instigaram 

inicialmente nosso trabalho. 

 Valemo-nos assim das palavras de Carlos de Oliveira Malaquias, em seu estudo sobre 

famílias de pequenos produtores da freguesia de São José do Rio das Mortes (hoje 

Tiradentes), de fins do século XVIII, a meados do XIX, que também padeceu de inquietações 

semelhantes às nossas no que se refere às mudanças nos papéis da família do passado e do 

presente5, em seus termos: 

Houve um tempo em que pertencer a uma família era integrar-se a uma 
ordem de trabalho. Isto é, uma família era, comumente, um grupo de 
trabalho no qual o empenho de todos os componentes era importante para a 
manutenção do domicílio e as atividades, o tempo e demais recursos eram 
distribuídos de acordo com a posição do indivíduo no interior do grupo. Essa 
comunidade co-habitante apresentava-se como força de trabalho estruturada 
por sexo, idade e autoridade. (...) Mas isso foi há muito tempo, antes de a 
industrialização levar o espaço do trabalho para a fábrica, para o comércio 
ou para o escritório, e antes da sociedade burguesa inventar a adolescência e 
manter suas crianças afastadas do trabalho até a idade adulta. Hoje, é 
complicado para a maioria de nossos contemporâneos contemplar um 
cotidiano imerso no trabalho, sem a divisão em compartimentos bem 

                                                 
3 FARIA, Sheila de Castro. História da Família e Demografia Histórica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & 
VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 
1997, p.55.   
4 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1997), p.55.   
5 Guardadas as diferenças de enfoque e metodologia: trabalhamos, sobretudo, com famílias da elite escravista. 
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demarcados do tempo do labor, do lazer, da educação aos filhos e mesmo do 
afeto. Bem diferente era a vida nas sociedades tradicionais6. (Grifos Nossos) 

 

 A historiografia brasileira vem apontando há quase um século o importante papel da 

instituição família na consolidação dos domínios portugueses nos trópicos. Autores 

consagrados como Oliveira Vianna (1918) 7 e Alcântara Machado (1929) 8 tangenciaram esse 

tema.  Porém, foi Gilberto Freyre (1933) 9 quem abordou de forma mais detalhada a família 

como tema de suma importância na análise da dinâmica social brasileira.  

 Para Freyre, a família de tipo patriarcal teve papel predominante enquanto unidade 

colonizadora do Brasil, em detrimento do Estado monárquico português. Freyre elegeu a 

família patriarcal como “lócus” privilegiado no estudo das relações sociais no Brasil, 

entendendo como patriarcal o regime no qual todo poder – econômico, político e social – 

concentrava-se e emanava do chefe familiar. 

 Influenciados por suas ideias sobre o papel da família patriarcal na formação da 

sociedade Brasileira, vários foram os trabalhos que utilizaram e ampliaram a aplicação desse 

conceito em suas análises. Autores como Sérgio Buarque de Holanda (1936)10, Caio Prado Jr. 

(1942)11 e Antônio Cândido de Mello e Souza (1964)12; utilizaram-se amplamente do conceito 

de “família patriarcal” em suas abordagens.  Porém, foi a partir da década de 1970, inspirada 

por trabalhos de demografia histórica, que a “História da Família no Brasil” passou a ser 

tratada separadamente, de forma específica, dentro do campo do conhecimento histórico. 

É célebre o trecho de Casa Grande & Senzala no qual Gilberto Freyre afirmou que, 

em última instância, foi a família, enquanto instituição, e não o “Estado”, o principal agente 

de povoamento do território brasileiro. Tal passagem tornou-se, via regra, epígrafe e citação 

predileta entre historiadores, sociólogos e demógrafos que vieram a tratar do tema. 

Acreditamos ser necessário transcrevê-la mais uma vez, pois foi a partir deste insight 

caracteristicamente Freyriano que levantamos algumas questões primordiais ao nosso 

trabalho.  Segundo Freyre, 

                                                 
6 MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. Trabalho, Família e Escravidão: Pequenos Produtores de São José do Rio 
das Mortes, de fins do século XVIII a meados do XIX. Belo Horizonte: UFMG, 2010. (Dissertação de 
Mestrado), p. 14. 
7 VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil. Belo Horizonte/Niterói: Itatiaia/EDUFF, 1987. 
8 MACHADO, Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1980. 
9 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 51ª ed. São Paulo: Global, 2006. 
10 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 
11 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1983.  
12 MELLO E SOUZA, Antônio Cândido de. Os parceiros de Rio Bonito. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 
1971. 
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A família, não o indivíduo, nem tão pouco o Estado nem nenhuma 
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 colonial mais poderosa da 
América13. 
 

Seguindo os passos dados por Freyre há quase um século, o tema desta pesquisa é o 

papel da família, enquanto instituição, no povoamento de uma região específica da América 

Portuguesa: o Oeste da comarca do Rio das Mortes, na capitania de Minas Gerais (ver Mapa 

I), durante o século XVIII, e a posterior consolidação deste povoamento no decorrer da 

formação do Estado Imperial Brasileiro ao longo do século XIX. Assim, buscamos analisar o 

comportamento social e as principais estratégias14 (matrimoniais, econômicas e materiais) 

empregadas por um grupo familiar específico no processo de povoamento de uma região da 

América Portuguesa. 

No âmbito da “História da Família em Minas Gerais”, na década de 1980, tivemos 

dois fecundos trabalhos abordando o tema, sendo que suas conclusões acerca do papel e 

funcionamento da família enquanto instituição em Minas Gerais no século XVIII tiveram 

grande repercussão em trabalhos posteriores. Trata-se, primeiramente, da dissertação de 

mestrado de Laura de Mello e Souza (1980)15, abordando os “desclassificados”, e a pobreza 

na capitania do ouro durante o século XVIII. E em segundo lugar, da dissertação de mestrado 

de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo (1989)16, que trata especificamente das famílias 

mineiras daquele século, oportunamente denominadas “barrocas famílias”. Ambos, em suas 

análises, de cunho mais qualitativo que quantitativo, concluíram que na capitania de Minas 

Gerais, as famílias, ao contrário do que se vivenciava em outras partes da Colônia, não se 

configuravam enquanto famílias patriarcais, nos moldes freyrianos: extensa e de cunho quase 

coorporativo. Segundo esses autores, predominou na capitania, famílias fragmentadas com 

altos graus de individualismo.  

                                                 
13FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: Formação da Família Brasileira sob Regime da Economia 
Patriarcal. São Paulo: Global, 2006, p.81. 
14 Nesse trabalho utilizamos o conceito de “estratégia” de acordo com a mesma concepção que lhe deu Giovanni 
Levi. Estratégia para o historiador italiano se refere à capacidade que os sujeitos individuais ou coletivos 
possuem de fazerem escolhas “estratégicas” na utilização das normas sociais vigentes ao participarem da história 
geral, e modificarem as estruturas essenciais da realidade social. LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial: 
trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p.45. 
15 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: Pobreza Mineira no Século XVIII. Rio de Janeiro: 
Graal, 1990. 
16 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de A. Barrocas Famílias: vida familiar em Minas Gerais no Século XIII. São 
Paulo: Hicitec, 1997. 
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 Posteriormente, na virada do século XX, dois trabalhos que foram primordiais para 

nossa pesquisa, vieram a mudar essa concepção sobre a “família mineira” setecentista e 

oitocentista. Em ordem cronológica, o primeiro deles trata-se da tese de doutorado de Silvia 

Maria Jardim Brügger (2002)17, que versando especificamente sobre a presença da família 

patriarcal em Minas, e utilizando fontes seriais, em uma análise tanto qualitativa, quanto 

quantitativa, apresentou-nos uma “Minas Patriarcal”, de nada destoante da visão freyriana 

sobre as famílias brasileiras do período. O segundo trata-se da tese de doutorado de Marcos 

Ferreira de Andrade (2005)18, que por meio de uma metodologia baseada no cruzamento de 

fontes diversificadas (inventários, testamentos, genealogias, mapas, relatos de época, cultura 

material etc.) analisou de forma global, e ao mesmo tempo detalhada (por estudos de caso), o 

envolvimento das famílias de elite do Sul de Minas (notoriamente patriarcais), no processo de 

formação do Estado Imperial Brasileiro. 

 Para efeito de análise, nesse trabalho denominamos como família “Ribeiro da Silva” o 

grupo familiar formado por descendentes (filhos, netos, bisnetos, trinetos) do casal de 

portugueses, Antônia Maria de Almeida e Antônio Ribeiro da Silva, que migrou para a 

capitania de Minas Gerais, durante a primeira metade do século XVIII. 

 Entendemos por “grupo familiar”, em primeiro nível, no âmbito da análise de casos 

em escala reduzida19, o conjunto de indivíduos que se reconhecendo como membros de uma 

mesma “família”, colocaram em prática, nas relações sociais que estabeleceram uns com os 

outros, as “características mais gerais da organização brasileira de parentesco”20.  

                                                 
17 BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Minas Patriarcal: Família e Sociedade (São João del-Rei – Séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007. 
18 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro: Minas Gerais - 
Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. 
19 Na análise de casos em escala reduzida utilizamos de “metodologias” comuns aos trabalhos de microestória. 
Um dos efeitos que provém da mudança de escala para micro é a possibilidade de se integrar e articular entre si 
um número maior de propriedades abstratas da realidade histórica. Na microestoria a sobreposição de séries 
documentais numa mesma duração de tempo e em um mesmo espaço, permite encontrar o mesmo indivíduo em 
contextos sociais diversos. Esse método evidentemente contribui para um aprimorado estudo prosopográfico de 
um grupo familiar específico, como o que realizamos em nossa pesquisa. Noções da microestória como a 
“reconstituição do vivido”, sintetizam o que seria uma análise das condições da experiência social restituída a 
sua complexidade máxima, tendo por objetivo fazer aparecer “por trás da tendência geral mais visível, as 
estratégias sociais desenvolvidas pelos diferentes atores em função de sua posição e de seus recursos respectivos, 
individuais, familiares e de grupo”. REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: Jogos de Escala: 
A Experiência da Microanálise. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998.  p. 22. 
20 Referimos-nos as características gerais do sistema de parentesco brasileiro tais como foram definidas por 
Linda Lewin, em seu primoroso estudo sobre parentela e política na Paraíba durante o Período Imperial e a 
Primeira República. São as principais características do sistema de parentesco brasileiro, segundo Lewin: a 
descendência ambilinear e superficial (parentesco traçado tanto pela linha paterna como pela materna; 
superficial por ligar poucos membros, sem um aprofundamento genealógico significativo); a organização 
segmentar, (implicava que a família ficasse limitada aos primos de primeiro grau, reservando para os primos de 
segundo grau o reconhecimento como parentes, até mesmo como parentes de longe, tratava-se de um traço 
importante nas relações de parentesco, assegurando que o grupo familiar não se tornasse demasiado numeroso 
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 Em um segundo nível, no âmbito da análise de longa duração21, entendemos por 

“grupo familiar”, o conjunto de “famílias” com ascendência comum no referido casal 

fundador. Ou seja, aqueles “subgrupos” formados a partir do casamento de filhos, netos e 

bisnetos do casal fundador, que, no decorrer de dois séculos (XVIII e XIX), do ponto de vista 

da micro análise, já não se reconheceriam como pertencentes a um mesmo grupo familiar, 

devido mesmo às características de superficialidade e organização segmentar do sistema de 

parentesco brasileiro22.  

 Essa ideia de “grupo familiar”, mais ampla que a primeira, nos permitiu fazer uma 

análise detalhada da variação de comportamentos familiares no decorrer da longa duração de 

dois séculos, ao mesmo tempo em que nos possibilitou circunscrever o objeto de nossa 

pesquisa dentro de um preciso “momento de inteligibilidade”23, a saber: os descendentes 

consanguíneos e os “parentes rituais” que vieram a se aliar aos filhos, netos e bisnetos do 

casal fundador da família Ribeiro da Silva. 

 Quanto à escolha da denominação do grupo familiar: os “Ribeiro da Silva”, ela se 

deve, sobretudo, ao fato de que grande número dos descendentes do grupo se utilizaram desse 

“apelido de família” (sobrenome) em seu próprio nome e no de seus filhos.   

 Durante o período colonial e imperial, as práticas de atribuição de sobrenomes no 

Brasil foram bastante flexíveis, seguidas de sucessivas redefinições24. No século XVIII e XIX, 

os nomes das mulheres tendiam a refletir os prenomes de seus ascendentes femininos diretos, 

                                                                                                                                                         
proporcionalmente aos recursos disponíveis); as preferências matrimoniais endogâmicas (opção por um cônjuge 
dentro do mesmo grupo local de parentesco); e o caráter quase coorporativo da parentela (reiteração de 
propriedades ancestrais nas zonas rurais, fixando a identidade da parentela junto àquela propriedade, com vários 
descendentes mantendo a sua posse). LEWIN. Linda. Política e parentela na Paraíba: um estudo de caso da 
oligarquia de base familiar. Rio de Janeiro: Record, 1993, p. 114. 
21 Em se tratando da utilização do conceito de “grupo familiar” na análise de longa duração, que na presente 
pesquisa consiste no século XVIII e XIX, nos referimos à escolha de séries e números em uma abordagem 
macro, que busque criar indicadores simples cujo papel seja abstrair dos documentos dos arquivos sua 
variabilidade no tempo. Esses indicadores são a título de exemplo: números e tipos de casamentos, níveis de 
fortuna, tipos de mobiliário presente nos inventários etc. Essa metodologia participa de uma abordagem macro 
histórica tal qual aquela empreendida pela História Social como foi trabalhada pela escola dos Annales. Para 
mais detalhes ver: REVEL, Jacques. Jogos de Escala: A Experiência da Microanálise. Rio de Janeiro: Editora 
Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
22 Ver nota 20. 
23 Segundo Júlio Arostegui, o mecanismo de interação entre “estado social – atores – acontecimentos – novo 
estado social – é aplicável a qualquer tipo de fenômeno histórico”, cabendo ao próprio historiador estabelecer 
dentro deste mecanismo um “momento de inteligibilidade”, a partir do qual se pode fazer a descrição de um 
estado social preciso, suas estruturas, as relações entre os seres sociais, suas bases materiais, bem como, suas 
condições mentais, sua linguagem, e seu mundo de representações. ARÓSTEGUI, Julio. O objeto da 
historiografia. In: A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: EDUSC, 2006, p. 319. 
24 Deste modo, o sujeito, quando batizado na paróquia local, era registrado apenas com seu pré-nome, sendo-lhe 
atribuído posteriormente um sobrenome de família, que também poderia variar conforme a época e a 
documentação pesquisada. Temos assim diversos personagens mudando de nome no decorrer do tempo, por 
diferentes motivos como: estratégias políticas, ruptura familiar, encobrimento de filiação (como por exemplo, no 
caso de filhos de padres) etc. LEWIN. Linda. Op. Cit. (1993), p. 120 - 121. 
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como mães, avós e bisavós; significando que geralmente nos nomes das filhas se ignorava o 

sobrenome do pai. 25   

 Desta forma, diversos descendentes do casal fundador da família Ribeiro da Silva, que 

abordamos nesse trabalho, não possuíam o sobrenome “Ribeiro da Silva”, por ligarem-se ao 

grupo por uma ascendência materna, a exemplo dos “Pinto de Góes e Lara”, dos “Coelho dos 

Santos”, dos “Mendes dos Santos” e dos “Souza Soares”, todos sobrenomes de descendentes 

de filhas do casal fundador da família Ribeiro da Silva, que herdaram, porém, os sobrenomes 

de seus maridos, o que nos levou às seguintes perguntas: a prática de “omissão” dos 

sobrenomes paternos na descendência feminina dos grupos familiares fazia com que esses 

descendentes não se reconhecessem como membros de uma mesma família? Ou, ao contrário, 

em determinadas circunstâncias “estratégicas”, em práticas sociais específicas, eles preferiam 

se dizer pertencentes ao grupo familiar ao qual se ligavam por via materna? 

 Seguindo o mesmo padrão, na maioria das vezes, os homens derivavam seus nomes 

dos sobrenomes de seus ascendentes paternos, excluindo os nomes da família materna. 

Fazendo com que a tendência dos nomes e sobrenomes refletissem “o gênero do portador e de 

seus ascendentes por muitas gerações” 26, ao menos até a segunda metade do século XIX.  

 Em nossa análise utilizamo-nos de variadas fontes de pesquisa (em uma abordagem 

prosopográfica), tais como: genealogias de família, livros de memorialistas locais e de 

viajantes europeus que cruzaram pelo recorte geográfico em estudo, mapas antigos, jornais do 

século XIX, relatos de descendentes das famílias ainda vivos, fotografias do século XIX, 

estudos arquitetônicos sobre fazendas que pertenceram a membros da família, bem como, 

quando foi possível, pesquisas de campo nessas propriedades. Porém, o cerne de nosso 

trabalho reside no processamento de dados coletados, sobretudo, em dois tipos de 

documentos: inventários post-mortem e testamentos27, o que nos permitiu dar certo aspecto 

quantitativo ao nosso trabalho.  Foram “destrinchados”, consultados, transcritos e tabulados 

40 destes documentos. Os dados provenientes desse trabalho foram cruzados com fontes 

diversificadas, como as já citadas, bem como outras, também manuscritas, como listas 

nominativas do século XIX, referentes a povoados onde viveram membros da família, 

                                                 
25 O que não excluía a possibilidade dos filhos destas, em seus nomes de família, virem incluir os sobrenomes de 
seus avós maternos, mesmo que essa não tenha sido a prática predominante no presente estudo. LEWIN, Linda. 
Op. Cit. (1993), p. 120. 
26 LEWIN, Linda. Op. Cit. (1993), p. 121. 
27 Testamentos e inventários post-mortem de membros do grupo familiar Ribeiro da Silva, sob a guarda do 
Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João 
del-Rei, 13ª SR (AHET II, IPHAN/SJDR) e do Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental da 
Universidade Federal de São João del-Rei (LABDOC/UFSJ). 
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assentos de batismos das antigas paróquias da comarca, De Generes et Moribus de membros 

da família que se ordenaram padres, processos crimes envolvendo alguns desses personagens 

etc. 

 
 No primeiro capítulo dessa dissertação analisamos as diversas estratégias familiares 

empregadas pelo grupo Ribeiro da Silva no processo de povoamento do Oeste da comarca do 

Rio das Mortes. Primeiramente, tratamos da exogamia enquanto estratégia familiar: seu 

sentido, os significados que lhe são atribuídos pela historiografia, o papel desempenhado por 

essa estratégia na dinâmica de reprodução social do grupo familiar que estudamos. Em 

seguida, versamos sobre a migração enquanto necessidade demográfica a qual os membros da 

família Ribeiro da Silva estiveram sujeitos, as características dessa migração e suas 

implicações no processo de povoamento do Oeste da comarca do Rio das Mortes. Na 

sequência abordamos o papel do celibato e sua relação com a carreira eclesiástica de membros 

do grupo familiar estudado, analisando as diversas leituras feitas pela historiografia acerca da 

escolha desta carreira no decorrer do século XVIII e XIX, bem como a função desempenhada 

por esses sujeitos: os descendentes da família que se tornaram padres, na dinâmica da 

reprodução familiar. Por fim, abordamos questões relativas à endogamia, as funções 

atribuídas pela historiografia a essa estratégia familiar, o papel desempenhado pela endogamia 

no interior da parentela dos Ribeiro da Silva, e as diferentes taxas de endogamias encontradas 

no interior de cada subgrupo da parentela, relacionando-as às diferentes regiões da comarca 

que foram destino desses subgrupos originados dos filhos do casal fundador que migraram de 

sua região natal: os arredores da vila de São João del-Rei. Investigamos também a inserção 

desses subgrupos na conjuntura econômica da capitania, e a mudança das taxas de endogamia 

no trânsito do século XVIII para o XIX. 

         No segundo capítulo abordamos os processos de formação de fortuna no interior de cada 

subgrupo da família formado a partir dos filhos do casal fundador.  Demonstramos os 

diferentes níveis de fortunas alcançados por estes subgrupos, relacionando-os a fatores 

diversos como a região para qual cada grupo migrou no processo de povoamento da comarca, 

sua relação com a dinâmica econômica da capitania na transição do século XVIII para o XIX, 

as alianças locais levadas a cabo por seus membros, bem como o papel do dote e do 

adiantamento da herança, e da herança propriamente dita, na formação destas fortunas. Por 

fim fazemos uma análise de caso estudando a composição interna das fortunas dos principais 

representantes de um dos subgrupos, bem como as mudanças na composição das fortunas dos 
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membros desse subgrupo no trânsito do século XVIII para o XIX, relacionado-as às mudanças 

na economia mineira.  

          No terceiro e último capítulo investigamos a cultura material da família Ribeiro da 

Silva, em Minas Gerais, no trânsito do século XVIII para o XIX, buscando averiguar as 

mudanças nos “hábitos e costumes” da família no decorrer do recorte cronológico 

estabelecido. Para isso, relacionaremos essas mudanças aos diferentes papéis desempenhados 

pela família, enquanto instituição, nas duas centúrias abordadas. Primeiramente, analisamos 

as principais sedes de fazendas que pertenceram ao grupo familiar Ribeiro da Silva; a 

semelhança entre elas e as mudanças às quais estiveram sujeitas no trânsito dos séculos XVIII 

e XIX; a localização destas fazendas em relação à “Picada de Goiás”, principal vértice de 

expansão Oeste da comarca do Rio das Mortes; seus partidos arquitetônicos; suas plantas-

baixa e a relação entre a distribuição dos cômodos e a organização familiar. Em seguida, 

investigamos as mudanças na composição da mobília e demais bens relacionados à casa e à 

produção nos inventários post-mortem dos principais membros da família e  a relação destas 

mudanças com a própria mudança do papel da família enquanto instituição na sociedade 

brasileira. Por fim, comparamos fotografias de membros do grupo familiar Ribeiro da Silva, 

buscando refletir sobre o papel da fotografia enquanto forma de representação das elites no 

final do século XIX. 
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CAPÍTULO I 

Estratégias Familiares e Povoamento na Comarca do Rio das Mortes 

(Minas Gerais, séc. XVIII e XIX) 

 A capitania de Minas Gerais, na época da chegada do casal fundador da família 

Ribeiro da Silva, era o principal destino das correntes migratórias do século XVIII, vindas da 

Metrópole, dos Açores e de outras capitanias da Colônia portuguesa nas Américas. Segundo 

as estimativas de Vitorino Magalhães Godinho (Tabela 1), do descobrimento do Brasil à 

fundação e consolidação das vilas do ouro, Portugal nunca havia presenciado tamanho 

esvaziamento populacional como o que se dera após os descobrimentos auríferos.  

  

A constante emigração não se fez de modo igual em todo o território português. Os 

historiadores vêm demonstrando repetidamente que foi no norte de Portugal que a emigração 

mais se acentuou, especificamente na província do Minho, que englobava os distritos de 

Braga, Porto e Viana do Castelo28. Um dos motivos que justificava tal comportamento residia 

no fato de ser a província do Minho a região mais densamente povoada de Portugal desde sua 

fundação, no século XII. Juntamente, corroborava o costume nortenho de se dividir as terras 

da família entre todos os herdeiros de um mesmo espólio, o que, em longo prazo, tornou as 

                                                 
28 Diversos estudos apontam para a presença expressiva dos minhotos no processo de ocupação das Minas e 
outras regiões do sudeste colonial, dentre eles, ver: FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna 
e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998; BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Minas 
Patriarcal: Família e Sociedade (São João del-Rei – Séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007; 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008); OLIVEIRA, Monica Ribeiro de Oliveira. Negócios de 
Família: Mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira – 1780-1870. Bauru, São Paulo: EDUSC; 
Juiz de Fora, Minas Gerais: FUNALFA, 2005 OLIVEIRA, Hilton César de. “Minho Gerais”. Dinâmicas 
familiares e alianças políticas dos minhotos na Comarca do Rio das Velhas. Niterói: UFF, 2007. (Dissertação de 
Mestrado). 

Período Nº de Indivíduos Porcentagem

1500 – 1580 280.000 22%

1580 - 1640 300.000 23%

1640 – 1700 120.000 9%

1700 – 1760 600.000 46%

Total 1.300.000 100%

Tabela 1 - Números da Emigração Portuguesa (1500 - 1780)

FONTE: BRETTELL, Caroline B. Homens que Partem Mulheres que Esperam: conseqüências da
emigração em uma freguesia minhota. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991. p.90.
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propriedades do norte de Portugal muito pequenas, forçando a emigrar o excedente da 

população que não poderia tirar seu sustento da terra29.  

 Os irmãos João Ribeiro da Silva e Antônio Ribeiro da Silva, (o segundo deu origem ao 

grupo familiar que figura nosso objeto de estudo), nasceram ao norte de Portugal, migrando, 

posteriormente, para o Brasil. Comportamento comum à tendência demográfica à terra natal 

dos migrantes. 

Batizado na Matriz de São João Batista de Arnóia aos 30 dias de Outubro de 169530, 

Antônio era filho legítimo de Francisco Ribeiro e de Jerônima Mathias. Ele se casou com 

Antônia Maria de Almeida, natural da freguesia de Santo Idelfonso, extramuros da cidade do 

Porto31. Não nos foi possível encontrar o registro do casamento de ambos, porém, como se 

sucedeu com Quitéria, irmã de Antônia, é possível que ela tenha se casado com Antônio 

Ribeiro antes de atravessar o Atlântico. 

 Normalmente os emigrantes portugueses não chegavam casados à Colônia. Sheila de 

Castro Faria, ao estudar a migração na região de Campo dos Goitacases durante o século 

XVIII, encontrou 70% de solteiros dentre os comerciantes de origem portuguesa daquela 

região. Segundo a autora, casando-se tardiamente, os portugueses chegavam à Colônias ainda 

muito jovens, trabalhando como caixeiros para comerciantes com atividades já consolidadas. 

Comumente, os imigrantes acumulavam primeiro certo pecúlio para depois se casarem32. 

Mônica Ribeiro de Oliveira, ao estudar o povoamento do Leste da comarca do Rio das 

Mortes, constatou a predominante migração portuguesa de “indivíduos e não de grupos 

familiares”33.  

 No que se refere à emigração portuguesa de indivíduos e não de grupos familiares, o 

presente estudo apresenta um caso atípico. Quitéria Maria de Almeida, irmã de Antônia 

(fundadora da família “Ribeiro da Silva), se casou em 1728 com Manoel da Silva Pacheco, na 

capela de Santo Idelfonso, cidade do Porto34. O casal fixou residência no arraial de São 

Gonçalo do Brumado, freguesia da Matriz do Pilar da vila de São João del-Rei, capitania de 

                                                 
29 BRETTELL, Caroline B. Op. Cit. (1991), p.104. 
30 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, São João 
del Rei, 13ª SR, de agora em diante, AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio 
Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-02. 
31 AEDM - De Genere Padre Damaso Ribeiro da Silva, 1752. Referência: 0422 / A:3 / P:0422. Transcrito por 
Izabella Fátima Oliveira de Sales, a pedido do PROJC.  
32 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p.175. 
33 OLIVEIRA, Monica Ribeiro de Oliveira. Avô imigrante, pai lavrador, neto cafeicultor: análise de trajetórias 
intergeracionaisna América Portuguesa (séculos XIII e XIX). In:Vária História.v.27, n.46. Jul./Dez.2011, p.632-
633. 
34 AEDM - De Genere Padre José da Silva Pacheco, 1777. Transcrito por Izabella Fátima Oliveira de Sales a 
pedido do PROJC. 
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Minas Gerais, onde, em meados de 1730, já haviam dado luz à seu primogênito, homônimo 

do pai, Manoel da Silva Pacheco35. O arraial de São Gonçalo do Brumado, a pouco mais de 

duas léguas (13 Km) da Vila de São João del-Rei, também seria o destino de Antônia Maria 

de Almeida, seu marido, Antônio Ribeiro da Silva e o irmão desse, João Ribeiro. Este último 

também se casara com uma irmã de Antônia, Jacinta Maria, reiterando os laços de parentesco 

entre o grupo de emigrantes36. 

 Passaremos a designar Antônio Ribeiro por alferes Antônio Ribeiro, conforme a 

patente que possuiu na Companhia de Ordenanças, buscando distingui-lo dos inúmeros 

homônimos que aparecem em sua descendência. O alferes Antônio Ribeiro da Silva, e sua 

esposa Antônia Maria de Almeida, tiveram 12 filhos (ver Diagrama 1). Nos termos de seu 

testamento “oito machos e quatro fêmeas” 37. 

 

Família em Minas Gerais, século XVIII e XIX 

 

 No cenário da historiografia sobre Minas existem duas vertentes que abordam de 

formas distintas o sistema de parentesco que prevaleceu na capitania durante o século XVIII, 

e seus respectivos significados. De um lado, Laura de Mello e Souza38 e Luciano Figueiredo39 

atribuem às famílias que se formaram em Minas no período, em detrimento às de outras 

capitanias, a peculiaridade de serem predominantemente famílias nucleares, formadas às 

margens da lei católica e com altos índices de concubinato nas uniões conjugais. Concluindo 

que o modelo patriarcal de família, predominante na Colônia, teria exercido menor influência 

nas Minas setecentistas.  

 Dessa premissa, esses autores inferiram que, nas relações sociais que vigoraram em 

Minas durante o século XVIII, existiu um grau de individualismo sem precedentes na 

América Portuguesa. A ideia de um modelo familiar diverso do restante da Colônia, 

predominando nas Minas setecentistas, parece ter como ponto de partida a dissertação de 

mestrado de Mello e Souza sobre “desclassificados” em Minas Gerais40.  

                                                 
35 Calculamos a data pela idade informada no inventário de sua mãe realizado em 1770, quando ele estaria com 
40 anos de idade. Inventário post-mortem e Testamento,Quitéria Maria de Almeida (1770). Arquivo do IPAHN, 
sede São João del-Rei, caixa 121 
36 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem, Jacinto Fernandes de Oliveira (1737), caixa 180.  
37 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), fl. 29, v. 
38 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: Pobreza Mineira no Século XVIII. Rio de Janeiro: 
Graal, 1990. 
39 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de A. Op. Cit. (1997). 
40 SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit. (1990). 
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 Luciano Figueiredo, dando prosseguimento às concepções formuladas pela autora, 

trabalhou com a prerrogativa de que predominavam na capitania mineira do século XVIII as 

“famílias ilegítimas”41. O autor cunhou o conceito de “família fracionada” 42 para descrever 

casais concubinados que, não coabitando o mesmo domicílio, mantinham relações familiares 

de certo modo estáveis. Segundo Mello e Souza e Luciano Figueiredo, a “tradicional família 

mineira” só viria a surgir no século XIX, quando, devido à crise da mineração e o 

esvaziamento dos principais centros urbanos da capitania, a sociedade se ruralizou, fixando as 

famílias na terra, e possibilitando-lhes maior estabilidade43.  

 A nosso ver, o conceito de “família fracionada” formulado por Figueiredo trouxera um 

avanço analítico ao tratar da instituição família em Minas no século XVIII, por deixar de 

atribuir ao significado de família a necessidade da coabitação. Porém, mesmo utilizando-se 

desse conceito, Figueiredo afirmou a predominância de uma organização de parentesco nas 

minas setecentistas, que, pelo alto índice de ilegitimidade, seria diferente do padrão 

encontrado em outras regiões da Colônia: a família de base patriarcal44. Essa abordagem deve 

ser relativizada.  

Sílvia Brügger, em sua tese de doutorado, também constatou um alto índice de uniões 

ilegítimas para a região mineira da comarca do Rio das Mortes durante o século XVIII, 

demonstrando e, sobretudo, relativizando com fontes seriais (registros de casamento e 

batismo) o que Figueiredo já havia apontado para toda capitania, utilizando-se de fontes 

                                                 
41 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de A. Op. Cit. (1997). 
42 Para Luciano Figueiredo a “família fracionada” configura-se em uma estratégia familiar adotada por aqueles 
que, tentando escarpar de diversas formas de repressão ao concubinato, separavam o relacionamento em 
moradias diferentes. O que caracterizavam estas famílias era a separação de domicílios conjugada com a 
estabilidade temporal do relacionamento como forma de fuga da repressão da Igreja ao concubinato. 
FIGUEIREDO, Luciano Raposo de A. Op. Cit. (1997), p.157-163. 
43 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de A. Op. Cit. (1997), p.168. 
44 Um debate historiográfico mais geral acerca do conceito de patriarcalismo no Brasil começou por volta da 
década 1970, quando, influenciada pelos trabalhos em demografia histórica, a “história da família no Brasil” 
passou a ser tratada separadamente, de forma específica, e a problematização do conceito de “patriarcalismo”, tal 
qual formulado por Gilberto Freyre tornara-se o centro dessas discussões. Com o artigo de Mariza Corrêa, 
“Repensando a Família Patriarcal Brasileira”, a crítica à utilização do conceito de “família patriarcal” 
intensificou-se. No centro da argumentação, Corrêa chamava atenção para a diversidade das “configurações 
familiares” que existiram no decorrer da história do Brasil, delineando limites para as análises de Freyre e, 
principalmente, para as de Antônio Cândido, ao tentarem deduzir do modelo de família patriarcal toda a ordem 
social brasileira. (CORRÊA, Mariza. Repensando a Família Patriarcal Brasileira (Notas para o estudo das formas 
de organização familiar no Brasil), In: ALMEIDA, Maria Suely Kofes et al. Colcha de Retalhos.Estudo sobre a 
Família Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982.) A tréplica as críticas de Mariza Corrêa vieram, principalmente 
de Sheila de Castro Faria e Ronaldo Vainfas. Esse autor apontou para a impossibilidade de se estudar a 
sociedade brasileira sem abordar o patriarcalismo nas relações sociais. Vainfas apontou para o grande erro que 
pareceu fundamentar as críticas de Mariza Corrêa, a confusão entre família patriarcal, e família extensa. Como se 
família patriarcal e família extensa fossem sinônimos. FARIA, Sheila de Castro. História da Família e 
Demografia Histórica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da História: 
Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.55.   
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qualitativas (devassas eclesiásticas): predominava nas Minas setecentistas o concubinato45. 

Silvia Brügger, porém, avançou acrescentando à sua análise a ideia de que estas famílias 

ilegítimas (assim como as legítimas, e as famílias das demais capitanias) também se 

norteavam por valores patriarcais, valores fundamentais à base de toda a organização de 

parentesco na sociedade colonial brasileira. Segundo Brügger: “a ideia central parece residir 

no fato de as pessoas se pensarem mais como membros de determinada família do que como 

indivíduos”46.  

Dentre diversos indícios levantados pela autora para fundamentar sua tese sobre a 

predominância do patriarcalismo na capitania mineira, consta uma prática compartilhada por 

muitas mulheres concubinadas: receber potentados locais – ou “campeões de batismos” – 

como padrinhos de seus filhos. Essas mulheres, “mães solteiras”, buscavam assim estabelecer 

“alianças verticais”, relações de compadrinho notoriamente de caráter patriarcal, pautadas no 

princípio de que a família, e não o indivíduo, norteava as escolhas individuais naquela 

sociedade.   

Existe na historiografia sobre a família em Minas Gerais no século XVIII, portanto, 

dois modos de significação acerca do sistema de parentesco que prevaleceu na capitania: de 

um lado, na perspectiva de autores como Laura de Mello e Souza e Luciano Figueiredo, a 

maior parte das famílias mineiras setecentistas ao se constituírem “à margem da lei católica”, 

seriam classificadas como famílias nucleares, ou “fragmentadas”, com uma organização do 

parentesco diferente da organização com base em famílias legítimas, identificadas como                                       

famílias patriarcais. Desse fato os autores inferiram que durante o século XVIII existiu                          

em Minas um grau de individualismo sem precedentes na colônia portuguesa. 

Outra perspectiva, defendida por autores como Silvia Brügger, Marcos Andrade e 

Mônica Oliveira, credenciou valores patriarcais aos diversos arranjos familiares que existiram 

nas Minas setecentistas. Para esses autores, independente das configurações domiciliares, da 

legitimidade das famílias e da chefia dos fogos47 – as estratégias de apadrinhamento, os 

projetos de vida norteados pelo grupo familiar, e não pelo indivíduo – denotaram ao sistema 

de parentesco vigente nas Minas setecentistas, um caráter predominantemente patriarcal. 

  O conceito de patriarcalismo, reformulado por Silvia Brügger, diz respeito mais ao 

universo de valores que orientava práticas familiares, do que à configuração domiciliar de 

uma família. Esse conceito, quando comparado a outras concepções sobre família em Minas 

                                                 
45 BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007).  
46 Idem, p.49. 
47 O mesmo que residências. 
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Gerais, possibilita a compreensão das práticas familiares de forma mais abrangente. O 

conceito de família patriarcal estende o universo de investigação tanto às “famílias 

fracionadas” ou ilegítimas quanto às diversas outras configurações familiares que existiram 

em Minas no século XVIII e XIX, dentre elas as famílias da elite rural, as “legitimadas” pela 

Igreja etc.  

 A perspectiva de uma “Minas patriarcal” permite enquadrar todas essas heterogêneas 

configurações familiares em um universo de valores patriarcais que, como buscamos 

demonstrar no decorrer deste trabalho, norteava a sociedade mineira, tanto no século XVIII 

quanto no XIX, fundamentando as relações sociais que davam base ao sistema de parentesco 

que prevaleceu em Minas Gerais, e, mais especificamente, na comarca do Rio das Mortes. 

 As estratégias e as práticas sociais que levaram os filhos do alferes Antônio Ribeiro a 

se dispersarem pelo território da capitania mineira, muitos seguindo a vertente Oeste de 

expansão da comarca do Rio das Mortes, demonstram, como veremos, que foram, sobretudo, 

valores patriarcais que nortearam as escolhas individuais dos membros deste grupo. Dentre 

eles, o valor do “casamento enquanto negócio”, princípio que orientou diversas estratégias 

familiares empregadas pelo grupo “Ribeiro da Silva”, estratégias que analisamos neste 

capítulo. 

Antônio Ribeiro da Silva e dona Antônia Maria de Almeida, casal fundador da família 

Ribeiro da Silva, tiveram 12 filhos (ver Diagrama 1). Seis deles migraram da região onde 

nasceram, o entorno dos arraiais de São Gonçalo do Brumado e Santa Rita do Rio Abaixo, 

próximos à vila de São João del-Rei.  Dos seis, quatro migraram para áreas de expansão da 

Comarca do Rio das Morte – regiões de fronteira. Um para o Sul da comarca, e o último, 

único na segunda geração, migrou para outra comarca de Minas, a do Rio das Velhas (ver 

Mapa 1).  

As comarcas eram divisões judiciais da capitania que facilitavam o controle 

metropolitano sobre as populações e as atividades econômicas desenvolvidas em uma 

determinada região. Em cada comarca existia uma vila principal, escolhida como sede 

administrativa, a “cabeça de comarca”. Nessa vila se instalava os órgãos da administração 

portuguesa e as autoridades coloniais tendo à frente um ouvidor48.  

                                                 
48 BOTELHO, Angela Vianna; REIS, Liana Maria dos. Dicionário Histórico do Brasil: Colônia e Império. 6ª. 
edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p.49. 
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 Com o intuito de dividir, organizar e melhor administrar o território da capitania de 

Minas Gerais49, a comarca do Rio das Mortes foi criada em 1714, tendo por sede a vila de São 

João del-Rei.  Tratava-se de uma das três primeiras comarcas criadas naquele ano, ao lado da 

Comarca de Vila Rica (Ouro Preto) e da Comarca de Vila Real ou Rio das Velhas (Sabará). 

Por sua vez, em 1720 foi criada a Comarca do Serro Frio (Vila do Príncipe), desvinculando 

seu território da Comarca de Vila Real do Sabará. Uma nova comarca viria a aparecer na 

capitania somente em 1814, com a criação da Comarca de Paracatu, no extremo oeste de 

Minas50. Essa foi a divisão administrativa que vigorou na capitania durante todo o século 

XVIII e início do século XIX, conforme o Mapa 1, abaixo. No referido mapa podemos 

encontrar listadas as principais vilas e arraiais que margeavam a Picada de Goiás na comarca 

do Rio das Mortes. Povoados que foram local de destino de alguns dos descendentes do casal 

fundador da família Ribeiro da Silva. 

                                                 
49 As Capitanias foram divisões administrativas e territoriais estabelecida no Brasil desde a colonização pelo 
governo metropolitano Português. Os objetivos políticos e econômicos de se criar essas capitanias visavam o 
aperfeiçoamento e manutenção da ordem, controle, fiscalismo metropolitano, o que se deu de forma mais 
acentuada na criação da capitania de Minas Gerais, tendo em vista que se tratava de uma região disputada por 
suas riquezas minerais e pela possibilidade de ascensão social através de cargos e negócios. BOTELHO, Angela 
Vianna; REIS, Liana Maria dos. Op.Cit, (2008), p.35-34. 
50

  GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas: São João del 
Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002, p.31. 
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 Neste capítulo analisamos diversas estratégias familiares empregadas pelo grupo 

Ribeiro da Silva no processo de povoamento do Oeste da comarca do Rio das Mortes. 

Tratamos, respectivamente, das seguintes estratégias: exogamia, migração, sacerdócio e 

endogamia. 

 

1.1 Bem Casar: Exogamia e Estratégias Matrimoniais  

 

No Brasil o casamento, durante o período colonial e grande parte do Império, foi 

considerado como “negócio”, no sentido mercadológico do termo. Por meio do dote, as 

mulheres serviam de instrumento primordial na montagem de novas unidades produtivas e na 

dinâmica de reprodução social dos grupos familiares51. Ao escolher com quem sua filha viria 

a se casar, tendo o dote como atrativo, os pais traçavam estratégias específicas, formando 

alianças com outras famílias, ou reiterando alianças de parentesco consanguíneo. Por meio 

desta prática as famílias buscavam, dentre outros benefícios, a manutenção de fortunas e o 

fortalecimento da parentela em uma determinada região52.  

Silvia Brügger atenta para que, independente das estratégias matrimoniais específicas, 

o “casamento entre iguais” era um valor que permeava a sociedade brasileira, sendo, 

sobretudo, um princípio moral53. A autora apresenta três tipos de igualdades almejadas no 

casamento: igualdade de sangue, idade e fazenda54. A igualdade etária seria a menos 

observada no período colonial, tendo em vista se tratar de “gosto dos casados”. Sendo o 

casamento uma questão mais de interesses familiares que de interesse dos nubentes (prática 

                                                 
51 Muriel Nazzari, ao estudar o papel do dote na sociedade paulista entre os séculos XVII e XIX, afirma que a 
família no Brasil só deixou de estar ligada à atividade produtiva no século XIX, quando, devido ao “aumento do 
Estado” e o surgimento da classe média, principalmente ligada a profissões liberais, as unidades familiares 
deixaram de ser unidades de produção para se tornarem unidades de consumo. “A característica importante 
[destas famílias] é que constituíam unidades de consumo e não de produção. O marido produzia, uma vez que 
prestava serviços, mas produzia como indivíduo; a família, como unidade, somente consumia. E o status e o 
nível de consumo não se baseavam na propriedade dos meios de produção ou capital, mas no exercício de uma 
profissão, capital humano. Quanto a essa característica, essas famílias eram verdadeiramente “modernas”. 
Diferiam nitidamente das famílias do século XVII e XVIII, bem como daquela dos pequenos proprietários da 
zona rural de São Paulo de meados do século XIX, que eram primordialmente unidades de produção”. 
NAZZARI, Muriel. O Desaparecimento do Dote: Mulheres, Famílias e Mudança Social em São Paulo, 1600-
1900. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001, p.164.  
Ver: NAZZARI, Muriel. Op. Cit.(2001). 
52 NAZZARI, Muriel. Op. Cit.(2001). 
53 BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007). 
54 Fazenda aqui é entendida como propriedades, pecúlio, posse de bens. 
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pautada em valores patriarcais), essa igualdade não era tão visada. As igualdades de sangue e 

fazenda sobrepunham-se à igualdade etária. A igualdade de sangue era entendida como 

prioridade no casamento entre pessoas de mesma classe social e jurídica, assim as famílias de 

elite priorizavam casar suas filhas com homens de “sangue puro” (elemento branco, europeu, 

não judeu). Por sua vez, a igualdade de fazenda referia-se essencialmente à capacidade 

econômica de ambos os grupos envolvidos nas alianças matrimoniais55. As famílias dos 

contraentes eram estrategicamente orientadas pelo princípio que Silvia Brügger denominou 

como o de “ter o que trocar”. Nesse sentido, segunda a autora:  

Ser igual significava, dentro da lógica patriarcal da sociedade, ter o que 
trocar56. Assim, as uniões matrimoniais selavam alianças entre grupos 
familiares que tinham algo a se oferecer, reciprocamente, fosse prestígio 
social, riqueza, acesso a redes de poder, entre tantas outras possibilidades. 57 
 

  Estudos diversos vêm demonstrando que as duas estratégias matrimoniais58 

(exogamia, endogamia), unidas à necessidade de migrar, estão diretamente vinculadas à 

própria dinâmica de reprodução social dos grupos familiares no século XVIII e XIX59. Em se 

tratando de migrantes em áreas de expansão de fronteiras e povoamento recente, a segunda 

geração, filha do casal fundador, tendia a efetuar casamentos exogâmicos, pela 

impossibilidade de se casarem dentro da família, haja vista que o número de parentes 

consanguíneos seria restrito. Porém, esta tendência exogâmica da segunda geração é mais 

bem explicada pela necessidade imediata destes grupos em formar alianças com outros grupos 

estabelecidos há mais tempo na região de destino. Forjando alianças com redes de poder 

regional, os recém-chegados agregavam ao grupo familiar conhecimento do modus operandis 

que prevalecia no local (como o conhecimento dos arranjos políticos, o modo de minerar, a 

                                                 
55 Cabe ressaltar que abordagens comumente aceitas pela historiografia como a igualdade buscada no casamento, 
são modelos que ajudam a dar contorno e inteligibilidade a uma prática comportamental, mas são 
inevitavelmente reducionistas, não dão conta da realidade por completo tendo em vista que existem casos que 
invariavelmente fogem desses modelos. 
56 Grifos nossos. 
57 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007) , p.226. 
58Marcos Ferreira de Andrade, ao reconstituir estratégias de uma família de elite do Sul de Minas no século XIX, 
encontrou também o padrão da busca por casamentos entre iguais. Estudando o caso da família Junqueira, o 
autor descreve as estratégias matrimoniais endogâmicas e exogâmicas levadas a cabo por esta família. 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). Em estudo recente, Maísa Cunha também constatou que as 
mesmas estratégias foram utilizadas por um ramo dos Junqueira que fixaram residência em Franca no início do 
século XIX. Ver: CUNHA, Maísa Faleiros da. Demografia e família escrava. Franca-SP, Século XIX. Tese 
(Doutorado em Demografia). Campinas: IFCH-UNICAMP, 2009.  
59 LEWIN. Linda. Op. Cit. (1993); FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998); BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. 
Cit. (2007); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008); OLIVEIRA, Monica Ribeiro de Oliveira. 
Negócios de Família: Mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira – 1780-1870. Bauru, São 
Paulo: EDUSC; Juiz de Fora, Minas Gerais: FUNALFA, 2005. 
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agricultura adaptada ao meio físico específico da região, as técnicas locais da construção civil, 

o comércio de fronteira etc.).  

 Outras famílias poderiam escolher os genros imigrantes por suas aptidões profissionais. 

Muriel Nazzari encontrou em São Paulo do século XVII o exemplo no qual certa família 

ligada a metalurgia casou uma de suas filhas com um português recém-chegado que trazia do 

reino experiência neste ramo de produção60.  

Uma prática matrimonial também bastante comum, descrita por João Fragoso e 

Manolo Florentino, para a região do Rio de Janeiro, no século XVIII e XIX, constituía-se no 

casamento estratégico de filhas da elite rural com comerciantes portugueses. A prática 

garantia fonte de crédito e poder econômico às famílias dos proprietários rurais, ao mesmo 

tempo em que reservava aos comerciantes61 acesso ao status social elevado que estas famílias 

possuíam62.  

  Com a família Ribeiro da Silva não foi diferente. Tendo chegado o casal fundador às 

Minas aproximadamente em 1730, a família casou seus filhos com diversos membros de 

famílias já consolidadas na região desde seu recente povoamento. Ao invés de casar os filhos 

com filhos de outros casais da parentela que emigrou de Portugal para Minas junto com eles, 

o casal fundador preferiu traçar alianças matrimoniais exogâmicas com a “elite local” 63.  

                                                 
60 NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001), p.75. 
61 Muitos comerciantes (portadores do “defeito mecânico” – herança do Antigo Regime), homens que fizeram 
fortuna e como uma estratégia de inserção naquela sociedade, onde a nobilitação era dada pela propriedade da 
terra e de escravos, se inseriam nas famílias proprietárias através do casamento e se tornavam proprietários de 
terra, sem necessariamente abandonar a atividade mercantil, em alguns casos. Para melhor descrição desta 
prática ver: FRAGOSO, João Luís Ribeiro e FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto: Mercado 
Atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c.1790 – c.1840. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
62 Sheila Faria encontra para Campos dos Goitacases as mesmas estratégias localizadas por João Fragoso e 
Manolo Florentino para o Rio de Janeiro, ver: FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna e 
família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
63 Empregamos aqui o conceito de elites com a mesma concepção dada ao conceito de elites coloniais por Maria 
Fernanda Baptista Bicalho. Tal conceito embasa-se na ideia de que as relações econômicas estabelecidas entre a 
Colônia e a sede do reino não podem ser desvinculadas do ideário político e das noções de pertencimento destes 
agentes que se entendiam como vassalos de um único Rei e pertencendo a um único Império. A elite colonial 
não se resumia à elite econômica da Colônia, o que seria uma contradição, evidente quando contrapomos a 
autointitulada “nobreza da terra” aos comerciantes e negociantes, notoriamente a elite econômica, e as disputas e 
alianças que envolveram estes dois seguimentos da elite colonial. Credenciamos ao conceito de elites coloniais 
maior alcance analítico que os conceitos de colonizadores e colonos. O conceito de elites coloniais possibilita 
ampliar a compreensão sobre as relações sociais que envolviam as formas de acumulação de riqueza na Colônia 
analisando estes agentes deslocando do eixo de interpretação que prima pelo econômico para um viés voltado ao 
social mais amplo, para melhor definição do conceito ver: BICALHO, Maria Fernanda Baptista. “Elites 
coloniais: a nobreza da terra e o governo das conquistas. História e Historiografia.” In: MONTEIRO, Nuno G. 
F.; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares (orgs.). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. 
Lisboa: ICM, 2005, p. 73-98. No que se refere às elites brasileiras no período imperial, apesar dos ideais de 
meritocracia que o constitucionalismo Brasileiro trouxe, a clivagem social nobre/plebeu persistiu. Prova maior 
disto é que Dom Pedro I manteve os títulos nobiliárquicos. Porém, os privilégios daqueles considerados nobres 
passaram a ser menos ostensivos quando comparados aos do período colonial. Nos períodos colonial e imperial a 
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 A maioria das famílias com as quais o alferes firmou alianças, como apresentaremos 

adiante, tinha em sua origem sertanistas paulistas e bandeirantes que desbravaram, ainda no 

século XVII, o território que viria a se tornar a capitania de Minas Gerais. Tais grupos, com 

privilégios assegurados no acesso a cargos em instituições políticas estamentárias, como o 

senado das câmaras e a companhia de ordenanças, utilizavam-se de sua classificação enquanto 

“homens bons” e “primeiros da terra” para diferenciarem-se do restante da população. As 

patentes militares da companhia de ordenanças, cargos de vereanças na vila etc., serviam às 

famílias da elite como espécies de “títulos” nobiliárquicos na sociedade colonial portuguesa 

em clara referência a uma lógica de funcionamento de sociedades de antigo regime 64. Assim, 

os grupos aos quais a segunda geração da família Ribeiro da Silva se uniu, sendo 

descendentes dos primeiros povoadores de diversas regiões da comarca do Rio das Mortes, 

com patentes da companhia de ordenanças, ligados a bandeirantes como Lourenço Castanho 

Taques, podem ser incluídos dentro da categoria de “elite colonial” dos arredores da vila de 

São João del-Rei. No que diz respeito às estratégias matrimoniais desta geração, eles 

seguiriam a tendência que Sheila Faria, Silvia Brügger e Marcos Andrade já haviam 

observado para primeiras gerações de um casal de imigrantes, a união exogâmica com as 

elites locais65. 

 O alferes Antônio Ribeiro da Silva, ao traçar estratégias matrimoniais para seus filhos 

homens, buscou sempre uni-los a famílias da região com perfil específico de elite política ou 

elite econômica (grandes proprietários rurais e comerciantes de origem portuguesa). Famílias 

que possuíam algum status social elevado, tendo em comum todas elas o fato de estarem a 

muito tempo na região e possuírem, próxima ou remotamente, antecedentes paulistas, 

primeiros povoadores do lugar (67% dos casamentos, ver Tabela 1.1). Em segundo plano, 

podemos observar que o alferes também traçou alianças matrimoniais exogâmicas casando 

suas filhas com portugueses, a maior parte deles ligados ao comércio (conforme o costume 

descrito por Sheila Faria e Silva Brügger)66, totalizando 33% dos casamentos (Tabela 1.1).  

                                                                                                                                                         
máquina de retribuição de serviços produziu prestígio, não necessariamente riquezas. A riqueza, claro, facilitava 
o enobrecimento. Mas havia indivíduos nobres cujos bens eram insignificantes. É relevante também o fato da 
atividade mecânica, a princípio, dificultar a aquisição de nobreza. Apesar das diferentes formas de se burlar este 
quesito, o ideário do defeito mecânico, a debilidade do trabalho manual, esteve sempre presente durante todo o 
nosso período colonial e durante boa parte do Império. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. 
São Paulo: Unesp, 2005, p. 317. 
64 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima. (Orgs.). O Antigo 
Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial Portuguesa (Séculos XVI – XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001; SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Op. Cit. (2005), p.150. 
65 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit.(1998); BRUGFER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007); ANDRADE, 
Marcos Ferreira de. Op. Cit.(2008). 
66 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit (1998). BRUGFER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit.(2007). 
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 As uniões matrimoniais com membros da elite local se estenderam a dois terços dos 

casamentos levados a cabo pela segunda geração do grupo. Considerando que três membros 

desta geração tornaram-se sacerdotes, do total de nove casamentos realizados, seis deles, ou 

67%, efetivaram-se com membros da elite local. Os três casamentos restantes se deram com 

elementos portugueses, correspondendo a 1/3 das uniões, ou 33% (ver Tabela 1.1). Destes 

elementos, ao menos um certamente estava ligado ao ramo do comércio quando se casou na 

família Ribeiro da Silva, como veremos adiante.  

 

 

O mais velho dos filhos do casal fundador, homônimo do pai, Antônio Ribeiro da 

Silva, casou-se com Genoveva da Trindade Barbosa na década de 1760 67 (ver Diagrama 1). 

Ela, batizada em 1739 no arraial de Carrancas, era filha de Francisco de Ávila Fagundes e 

Maria Alves da Porciúncula, ambos antigos moradores da região. Francisco, natural da ilha 

terceira da cidade de Angra68, emigrou para a Colônia durante a primeira metade do século 

XVIII, no período da “corrida do ouro”. Quando ele faleceu, em 175969 sua filha Genoveva 

ainda era solteira. A esposa de Francisco, Maria Alves Barbosa da Porciúncula70, natural de 

Carrancas, era filha de paulistas taubateanos, desbravadores da região. Segundo a genealogia 

da família, uma de suas irmãs teria se casado com o sertanista Mateus Leme Barbosa que 

                                                 
67 Não nos foi possível encontrar o registro de casamento de Antônio e Genoveva, porém, em seu testamento, 
redigido em 1808, Antônio afirmou ser casado a quarenta e tantos anos, o que nos permite inferir que ele se 
casou na década de 1760. AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da 
Silva (1808). No auto de contas do tutor dos órfãos que se encontra no testamento de Francisco Fagundes, com 
data de 23 de Janeiro de 1769, encontra-se a informação de que após a morte do mesmo, Genoveva, sua filha, 
havia se casado com Antônio Ribeiro. AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, 
Francisco de Ávila Fagundes (1759), caixa 363, fl.110. 
68 Idem, fl.7. 
69AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Francisco de Ávila Fagundes (1759), caixa 
363. 
70 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Maria Alves da Porciúncula (1798). Caixa 
354. 

Conjugues

Subgrupos Família Góes e Lara Outras Comerciante Outros

Nº de Uniões (% parcial) 4 (67%) 2 (33%) 1 (33%) 2 (67%)

Total Parcial (% total)

Total de Casamentos

Tabela 1.1 – Alianças Matrimoniais - 2ª Geração Ribeiro da Silva

Portugueses

3 (33%)

9 (100%)

FONTE: AHET II, IPHAN/SJDR - Testamentos e Inventários post-mortem.

Elite Local

6 (67%)
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requereu sesmaria na região de Carrancas em 173871, figurando entre um dos primeiros 

sesmeiros do lugar.  Maria Porciúncula casou-se duas vezes, uniu-se em segundas núpcias ao 

pai de Genoveva. A “Fazenda das Carrancas”, onde ela residiu, foi fundada por seu primeiro 

marido, com ele, Maria Porciúncula teve apenas um filho, o padre Inácio Francisco (ou 

Franco) Torres72.  

O alferes Antônio Ribeiro, ao casar seu homônimo filho com Genoveva, estabeleceu 

uma estratégica união exogâmica para sua parentela. A família de dona Genoveva Barbosa, 

como vimos, descendia de paulistas que estavam entre os primeiros povoadores da região de 

Carrancas, dentre eles, seu tio, Mateus Leme Barbosa. O irmão mais velho de Genoveva 

ordenou-se padre, e parece ter estudado na Universidade de Coimbra, conforme auto de 

contas presente no testamento de seu pai, mais um atrativo às alianças estabelecidas com essa 

família73. Certamente a família de Maria Porciúncula pertenceu à elite local de Carrancas, 

enquadrando-se no grupo dos primeiros povoadores do lugar. 

Outro filho do casal fundador que se casou em uma família “antiga” da região, e com 

origens paulistas, foi Manoel Ribeiro da Silva. Batizado em 1740 na capela de São Gonçalo 

do Brumado74, foi o quarto filho do casal fundador da família (ver Diagrama 1).  

Manoel casou-se com Maria Sabina Torres em 1765. Ela era filha de Isabel Paes 

Godoy dos Passos e Francisco Nunes da Costa. Descendia por linha materna de antiga família 

paulista, seu pai era português. A família de Maria Sabina não parece ter possuído grandes 

posses, porém possuía status social elevado. Um dos tios paternos de Maria Sabina parece ter 

sido importante negociante no bispado de Coimbra. Conforme o processo De Genere et 

Moribus75 de Salvador Godoy, irmão de Sabina, para se habilitar ao sacerdócio, Manoel 

Nunes da Costa, tia de ambos, era familiar do Santo Ofício e negociante naquele bispado. 

Provavelmente foi com ajuda do tio que o padre Salvador Paes Godoy dos Passos se doutorou 

em cânones pela Universidade de Coimbra.  

                                                 
71 AMATO, Marta. A Freguesia de Nossa Senhora das Carrancas e sua História. São Paulo: E. Loyola, 1996, 
p.26. 
72 Segundo extrato do documento publicado no site do Projeto Compartilhar, o Inventário perfaz 1500 páginas, 
algumas não numeradas. AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento,Inácio Francisco 
Torres (1737). caixa 637. 
73 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Inácio Francisco Torres (1737), fl.256. 
74 AEDSJDR - Livros de Registros de Batismos, Livro 2, fl.116.02 - 1740 
75 AEDM - De Genere Salvador Paes Godoy dos Passos – 1762. Referência: 1757 / A:10 / P:1757. Transcrito 
por Izabella Fátima Oliveira de Sales a pedido do PROJC.  



 

41 
 

Manoel Ribeiro mesmo aparentemente não tendo levado grande dote ao se casar com 

Maria Sabina Torres, na lógica matrimonial do “ter o que trocar”76, uniu-se a uma família com 

status social elevado, que lhe abriu caminhos para uma rede familiar com ramificações que se 

estendiam ao comércio em Coimbra, através do tio de sua esposa.  

João Fragoso, ao estudar a formação da elite econômica na praça mercantil carioca, 

encontrou prática semelhante. O autor constatou “a presença de alianças, até mesmo parentais, 

entre pessoas de diferentes qualidades – comerciantes, nobres da terra e autoridades 

metropolitanas. Estas redes eram extensas, pois atravessavam o Atlântico, unindo diversas 

partes do Império Luso”77. Tendo em vista que práticas de acumulação de riqueza derivavam 

da interferência política na economia, as redes inter-capitanias “que chegavam a atravessar o 

Atlântico”, formadas por “parentelas fidalgas da terra”, tinha por finalidade “facilitar aos 

negociantes e ministros reinóis a circulação de mercadorias em rotas de longa distância, 

porém, o inverso também era verdadeiro”78. Estas redes, dominadas na América por “nobres 

tupiniquins”, eram formadas por “circuitos clientelares espalhados pelas freguesias, composta 

por diferentes segmentos da população”79. É nesse quadro que a aliança realizada por Manoel 

Ribeiro ao se unir a um membro da parentela dos Godoy dos Passos – com ramificações 

supracapitania e interatlântica – figura-se como estratégica ao grupo dos Ribeiro da Silva, 

abrindo-lhes as portas à “negócios” promissores, ao menos virtualmente.  

Manoel Ribeiro aliou-se a seu cunhado, o padre Salvador Paes Godoy dos Passos, 

conhecido como “Padre Doutor”, migrando das proximidades da vila de São João para uma 

povoação que surgia na fronteira da comarca do Rio das Mortes: a paragem da Formiga, no 

extremo oeste da comarca (ver Mapa 1). Ambos tornaram-se um dos primeiros povoadores da 

região. Oportunamente retornaremos a essa questão no tópico sobre migração. 

Como já havíamos mencionado, seis dos doze filhos do casal fundador casaram-se em 

famílias “antigas” da região da vila de São João. Famílias com antecedentes de origem 

paulista.  Os mais velhos desses, Antônio Ribeiro (filho), e Manoel Ribeiro, casaram-se em 

famílias com status social elevado, tendo em vista que entre tais famílias estavam os 

                                                 
76 Prova disse seria o fato de Manoel ter recebido adiantamento de sua herança, como apresentamos em 
momento oportuno do Capítulo 2. Isto viria a ser compensado através da sociedade que Manoel estabeleceu com 
o cunhado, o padre Salvador Godoy dos Passos, ao migrar para Formiga. O adiantamento da herança que Manoel 
recebeu ao casar-se teria como possível explicação um casamento sem um dote de grande valor, restituído pelo 
prestígio social da família de sua esposa, na lógica do “ter o que trocar”. 
77 FRAGOSO, João Luís Ribeiro. “Elites Econômicas” em fins do século XVIII: mercado e política no centro-
sul da América Lusa. Notas de uma pesquisa. In JANCSÓ, Isntán (Org.) Independência: história e 
historiografia. São Paulo: Fapesp; Hucitec, 2005, p. 854. 
78 Idem, p.861. 
79 Idem, p.859. 
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primeiros povoadores da região de Carrancas, no primeiro caso; e no segundo, tratar-se de 

uma família com ao menos um dos membros com titulação de doutor, possuindo o grupo rede 

de influência que se estendia ao comércio em Coimbra. Apesar de tais famílias pertencerem 

certamente à elite regional, elas não se constituíam enquanto elite econômica80 stricto sensu 

(grandes comerciantes ou grandes produtores rurais residentes na comarca). O que nos 

permite levantar a hipótese de que, nas alianças matrimoniais seladas pelos filhos mais velhos 

do casal fundador, a união com membros da elite econômica regional não era ainda uma 

opção viável, pelo menos naquele momento. O que pode fundamentar-se, por sua vez, na 

relativamente recente criação da unidade produtiva do alferes Antônio Ribeiro, ainda pouco 

atrativa a elite econômica da região neste momento. Ha pouco mais de trinta anos instalado às 

margens do Rio das Mortes, quando do casamento de seus dois primeiros filhos homens 

(década de 1760), o alferes Antônio Ribeiro, mesmo possivelmente já tendo adquirido certa 

fortuna, ainda não havia se ligado a famílias com grandes fortunas que pertenciam à elite 

econômica da região. O que restringiu suas estratégias de alianças matrimoniais exogâmicas 

ao rol de famílias locais com status social elevado, pertencentes à elite da região, porém com 

fortuna limitada81.   

  Esse quadro viria a mudar a partir do casamento do nono filho do casal fundador, ele e 

os demais quatro irmãos mais novos, casaram-se dentro de um grupo familiar que certamente 

pertencia à elite econômica da região (grandes produtores rurais), os “Góes e Lara”82 (ver 

Capítulo II).  

O primeiro dos filhos do casal fundador a casar-se dentro da família dos Góes e Lara 

foi Luiz Ribeiro da Silva (ver Diagrama 1). Nono filho do casal fundador, Luiz foi batizado 

em 1752, no arraial de São Gonçalo do Brumado, vindo a falecer em 1817, em sua “Fazenda 

do Mato Dentro”, com aproximadamente de 60 anos de idade. Luiz Ribeiro ostentou a patente 

de alferes, pela qual passaremos a designá-lo83. 

A esposa do alferes Luiz Ribeiro, Maria Joaquina de Góes e Lara, era a filha mais 

velha do capitão Francisco Pinto Rodrigues e de dona Ana Maria Bernardes de Góes e Lara, 

um dos casais da parentela dos Góes e Lara. Em 1786, quando se procedeu ao inventário dos 

bens pelo falecimento de dona Ana Bernardes, sua filha, dona Maria Joaquina, já se 

                                                 
80 Ver capítulo II. 
81 Essa temática é aprofundada no capítulo II da dissertação no qual discutimos o tema com base na analise das 
fortunas dos grupos familiares aqui tratados, utilizando inventários post-mortem. 
82 Como passaremos a denominá-los, pela constante grafia de seus sobrenomes. 
83 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Maria Joaquina de Góes e Lara (1824), caixa 
134. 
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encontrava casada com o alferes Luiz Ribeiro da Silva84.  Dona Ana Maria Bernardes era filha 

do capitão de ordenanças da Vila de São João del-Rei, Pedro Bernardes Caminha, um 

português, sua mãe, Ângela de Góes e Lara, descendia de importante linhagem paulista, 

figurando em sua ascendência materna o tataravô bandeirante, Lourenço Castanho Taques, o 

Velho85.  

O segundo filho na descendência do capitão Francisco e Ana Maria Bernardes, 

também se casou na família Ribeiro da Silva. Trata-se do capitão Joaquim Pinto de Góes e 

Lara, casado com dona Ana de Almeida e Silva (ver Diagrama 1). Ela, décima primeira filha 

do casal fundador da família Ribeiro da Silva, nasceu aproximadamente no ano 1757, na 

fazenda do Rio Acima, que fora de seu pai. Segundo informações do inventário do alferes 

Antônio Ribeiro, quando ele faleceu em 1776, Ana estaria com aproximadamente 20 anos de 

idade, ainda solteira, vivendo em sua companhia na fazenda86. Não encontramos o registro do 

casamento de dona Ana de Almeida, porém, por volta de 1783, pouco depois do falecimento 

de Antônio, nasceu o filho primogênito de seu casamento com o capitão Joaquim Pinto de 

Góes e Lara. Neste momento, dona Ana estaria com 26 anos, tendo se casado, provavelmente, 

pouco antes. De certo, a herança deixada pelo pai foi um grande atrativo para seu casamento, 

ela não passaria despercebida como “um bom partido” aos olhos da elite econômica regional, 

interessada em casar seus filhos em uma “família de iguais” da região.  

O casamento entre dona Ana de Almeida e Silva e o capitão Joaquim Pinto de Góes e 

Lara certamente foi de suma importante união para a família Ribeiro da Silva, pois reiterava a 

aliança firmada pelas duas famílias anteriormente, quando do casamento de Luiz Ribeiro, 

irmão de dona Ana, com Maria Joaquina, irmã do capitão Joaquim Pinto.  

 Tendo o pai falecido, é de se pensar que o casamento de dona Ana tenha sido 

orientado pelo irmão, já casado nesta família. Luiz Ribeiro teria dado prosseguimento aos 

preceitos do pai, reafirmando uma prática fundada nos valores patriarcais da união entre 

iguais e as uniões exogâmicas com as elites da região.  

Dois outros irmãos do alferes Luiz Ribeiro e de dona Ana também se casaram na 

parentela dos Góes e Lara. Um deles foi o capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, sexto filho 

do alferes Antônio Ribeiro, batizado em São Gonçalo do Brumado em 1744, e falecido em 

                                                 
84 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana Maria Bernardes (1786), caixa 33. 
85 Sobre a ascendência paulista dos “Góes e Lara” ver, RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Paulistas e Emboabas: 
quando tornaram-se Mineiros. Anais do I Encontro de Pesquisa em História da UFMG. Belo Horizonte: UFMG, 
2012. Disponível em: https://sites.google.com/site/ephisufmg/anais, p.378 – 393. 
86 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. 
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1801, com aproximadamente 57 anos de idade. Capitão José Ribeiro casou-se quatro vezes. 

No segundo matrimônio unira-se a Jesuína Custódia de Proença e Góes que pertencia à 

parentela dos Góes e Lara (ver Diagrama 1).  

 Por fim, o quarto irmão a se casar na parentela dos Góes e Lara, foi o décimo filho do 

alferes Antônio Ribeiro da Silva, Inácio Ribeiro da Silva. Ele nascera aproximadamente em 

175587, no arraial de São Gonçalo do Brumado, vindo a falecer em 1815 em sua “Fazenda do 

Bom Retiro do Jacaré” no arraial de Oliveira, com aproximadamente 60 anos de idade. Inácio 

Ribeiro foi casado com Francisca Felisberta de Góes e Lara (ou Proença), batizada no arraial 

da Lage em 1754. Ela era filha de Manoel de Araújo Sampaio e Joana de Almeida e Góes, 

“irmã inteira” de Ângela de Góes e Lara, sogra dos irmãos de Inácio: Luiz Ribeiro e Ana de 

Almeida e Silva. 

Quatro dos seis filhos do casal fundador que efetivaram uniões exogâmicas 

estratégicas com membros da elite local de origem paulista o fizeram dentro do grupo 

familiar, ou parentela, dos Góes e Lara (ver Diagrama 1 e Tabela 1.1). Esta prática evidenciou 

a preferência dos membros da segunda geração da família Ribeiro da Silva em se casar com 

membros da parentela dos Góes e Lara. Como demonstraram vários estudos sobre famílias da 

elite colonial e imperial no Brasil, a preferência por casamentos entre parentelas de mesmo 

estrato social eram sempre buscadas nas estratégias matrimoniais. No Sul da comarca do Rio 

das Mortes, Marcos Andrade encontrou, para a família Junqueira, uniões matrimoniais 

demonstrando que determinadas famílias da elite local eram alvos constante das estratégias 

matrimonias deste grupo. Também Mônica Oliveira ao estudar a formação da cafeicultura na 

Zona da Mata Mineira, no leste da comarca do Rio das Mortes, observou a mesma prática: 

casamentos constantes entre os mesmos grupos específicos da elite local 88.  

Podemos levantar algumas hipóteses que justificariam tal preferência. A primeira 

delas, já percebida nas alianças matrimoniais dos dois filhos mais velho do casal fundador, 

Antônio Ribeiro (filho) e Manoel Ribeiro, tratava-se da busca por uniões com famílias ligadas 

aos primeiros povoadores da região, com origens que remontavam a sertanistas e bandeirantes 

paulistas. No que se refere à parentela dos Góes e Lara, estes possuíam em sua ascendência o 

bandeirante Lourenço Castanho Taques (o Velho). Mas esta não é a característica distintiva da 

                                                 
87 Quando da feitura do inventário de seu pai em 1777 estava com 22 anos. AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário 
post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-02. 
88 Assim como o fizera Sheila Faria, para a região de Campo dos Goitacases, Linda Lewin para a Paraíba, e 
Silvia Brügger para a região de São João del-Rei, ver: FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998); BRÜGGER, 
Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007). LEWIN, Linda. Op. Cit. (1993); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 
(2008); OLIVEIRA, Monica Ribeiro de. Op. Cit. (2005). 
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família Góes e Lara em relação às outras que se uniram aos Ribeiro da Silva, visto que as 

famílias das esposas dos filhos mais velhos do casal fundador também possuíam o perfil de 

primeiros povoadores, com origem paulista. Foi justamente os filhos mais novos do alferes 

Antônio Ribeiro da Silva os que se casaram dentro da parentela dos Góes e Lara. O 

fundamento destas uniões exogâmicas tardias com uma parentela da elite econômica regional 

pode estar ligada ao fato de ser, neste exato momento de vida da unidade produtiva do alferes 

(último quartel do século XVIII), que o grupo amealhou fortuna e prestígio suficiente para 

tornar-se atrativo à elite econômica da região, como o era a parentela dos Góes e Lara. É 

justamente o poder econômico dos Góes e Lara que os distingue das demais famílias que se 

uniram aos Ribeiro da Silva, é este poder econômico que justificaria a preferência por tais 

uniões a ponto de quatro dos seis filhos que se casaram com membros da elite local o terem 

feito dentro da parentela dos Góes e Lara (Tabela 1.1). O que consolidava o poder político e 

econômico das duas parentelas, unidas sucessivamente via casamento 89.  

Como demonstraremos adiante no tópico sobre migração, os Góes e Lara possuíam 

fazendas de produção agrícola que se estendiam de lugares próximos à vila de São João, como 

o arraial de Santa Rita e o arraial da Lage, a paragens remotas na vertente de expansão Oeste 

da comarca do Rio das Mortes, como o arraial de Nossa Senhora da Oliveira no século XVIII 

(ver Mapa 1). A posse de grande extensão de terras, bem como o conhecimento prévio do 

modus operandis envolvendo a fundação e a manutenção de fazendas de produção agrícola, 

com certeza foi atrativo forte para a família Ribeiro da Silva ao unir-se com a parentela dos 

Góes e Lara.  

Com as mudanças econômicas que se motivaram pela diminuição da extração aurífera, 

sentidas principalmente ao fim do século XVIII, é provável que as escolhas do alferes 

Antônio Ribeiro ao orientar o casamento de seus filhos, que ao mesmo tempo era a fundação 

de novas unidades produtivas, se guiaram no sentido da busca pela união com famílias da elite 

econômica regional embasada na posse de terras e na produção agrícola, um ramo atrativo que 

vinha crescendo com um novo mercado em expansão: o abastecimento interprovincial90. 

Outra estratégia que podemos observar nas uniões exogâmicas realizadas pela segunda 

geração da família Ribeiro da Silva, foi a preferência do casal fundador em casar suas filhas 

                                                 
89 Prática comum às elites regionais, conforme demonstram diversos trabalhos que se debruçaram sobre o tema. 
No caso específico da comarca do Rio das Mortes, para trabalhos que demonstraram a utilização de uniões 
exogâmicas como estratégia de consolidação do poder de parentelas, ver: Sílvia Brügger para a região da sede da 
Comarca, a vila de São João del-Rei; Marcos Andrade, para o Sul da comarca; e Mônica Oliveira, para o Leste 
da comarca. BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 
(2008); OLIVEIRA, Monica Ribeiro de. Op. Cit. (2005). 
90 Esse tema é tratado com maior profundidade no Capítulo II. 
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com imigrantes portugueses. Das quatro filhas do casal, apenas uma não se casou com um 

português. Foram três uniões matrimoniais, correspondendo a 1/3 dos casamentos da segunda 

geração (Tabela 1.1). Destes portugueses, ao menos um foi comerciante. Sheila de Castro 

Faria, ao analisar a preferência dos proprietários de terras em casar suas filhas com 

portugueses na região de Campo dos Goitacases no sec. XVIII, afirmou: 

Ser português, principalmente na segunda metade do século XVIII, 
possibilitava o acesso ao matrimônio nas melhores famílias da região, mas 
eram necessárias outras condições para transformar-se em rico e prestigiado 
senhor de terras e escravos.91 
 

 A autora prossegue afirmando que, “por outro lado, o interesse dos comerciantes em se 

ligarem a famílias já estabelecidas era, ao que tudo indica, ditado pelo prestígio social que 

lhes traria, além do acesso a terras já trabalhadas, escravos especializados e conhecimentos na 

fabricação do açúcar” 92. Desse modo, era interessante a um proprietário de terras, casar suas 

filhas com comerciantes portugueses, porque esses lhe possibilitavam o acesso à circulação de 

mercadorias e o financiamento de sua produção, dentre outras oportunidades econômicas93. 

De outra forma, era interessante ao comerciante português casar-se com uma filha de 

proprietários, porque a família de sua mulher lhe possibilitava o acesso a terra, ao prestígio 

que a posse dessa trazia, bem como o conhecimento do modus operandis da produção local, 

no caso específico da Comarca do Rio das Mortes na segunda metade do século XVIII, a 

produção de alimentos para o abastecimento interno94.  

A primeira filha do casal fundador a casar-se com um português foi Mariana de 

Almeida e Silva. Segunda filha do casal fundador, ela se casou com o tenente coronel Marcos 

de Souza Magalhães, natural da freguesia de São Pedro, termo de Arcos, Valença, 

arcebispado de Braga. O tenente coronel faleceu em 1773. No testamento e inventário do 

tenente não se encontra nenhuma informação que possa ligá-lo a alguma atividade comercial 

no momento de sua morte. Em 1773, quando foi realizado o inventário de seus bens, o tenente 

era proprietário da “Fazenda da Cachoeira” no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, a fazenda 

                                                 
91 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p.200. 
92 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p.212. 
93 Na comarca do Rio das Mortes trabalhos como o de Sílvia Brügger, Marcos Andrade, e Mônica Ribeiro 
demonstram também a existência desta mesma prática social nas escolhas matrimoniais. Ver: BRÜGGER, Sílvia 
Maria Jardim. Op. Cit. (2007); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). OLIVEIRA, Monica Ribeiro 
de. Op. Cit. (2005). 
94 Para maiores detalhes sobre a produção de alimentos para o abastecimento interno na comarca do Rio das 
Mortes ver: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002); CARRARA, Angelo Alves. Minas e 
Currais: Produção Rural e Mercado Interno de Minas Gerais – 1674 – 1807. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007; 
ALMEIDA, Carla M. Carvalho de. Ricos e Pobres em Minas Gerais: Produção e hierarquização social no 
mundo colonial. Belo Horizonte: ARGUMENTUM, 2010. 
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era vizinha à fazenda do Rio Acima, de seu sogro95. Na fazenda da Cachoeira podemos 

encontrar indicações explícitas de que sua propriedade estava ligada à produção de gêneros 

alimentícios. Segundo o auto de contas do tutor dos órfãos do tenente Marcos, em 1777, um 

de seus filhos se ocupava do “serviço de roças”96. Na fazenda também existia extração 

aurífera, tendo em vista que no mesmo auto se encontra a informação de que outro dos filhos 

do tenente se ocupava da mineração97. Portanto, não nos é possível afirmar que o tenente 

coronel tenha se envolvido com o comércio. Mas, como apenas possuímos informações sobre 

ele em um momento preciso de sua vida, quando ele veio a falecer, a hipótese de que o 

tenente tenha praticado primeiramente atividades comerciais para depois transmutar-se em 

fazendeiro, não pode ser totalmente descartada, por ser esta uma prática comum, já constatada 

por diversos autores, para casos no mesmo período98.  

A segunda filha do casal fundador a casar-se com um português foi a quinta filha na 

descendência do casal fundador. Batizada em 1742 na capela de São Gonçalo do Brumado, 

Genoveva de Almeida e Silva se casou com o português Manoel Coelho dos Santos, natural 

da freguesia de São Tiago do Marco, patriarcado de Lisboa (ver Diagrama 1). O casamento 

foi celebrado na capela de Santa Rita do Rio Abaixo em Novembro de 1759, quando 

Genoveva estaria com 17 anos de idade. O irmão da noiva, padre Damaso Ribeiro da Silva, 

foi quem celebrou o casamento.  

Genoveva e Manoel Coelho dos Santos foram proprietário da “Fazenda Santa Rita”, 

no arraial de mesmo nome. Sílvia Brügger dedicou um tópico de sua tese sobre patriarcalismo 

em Minas à unidade familiar com origem no casamento de Genoveva e Manoel Coelho dos 

Santos. No capítulo em que analisa trajetórias familiares reconstituindo estratégias e alianças 

matrimoniais, dentre as cinco famílias que a historiadora aborda, figura o grupo ao qual 

denominou “Família Santos”. No tópico, “Família Santos: atividade agrária e atuação 

política”, a autora refaz as estratégias matrimoniais de alguns descendentes do casal. Como 

Brügger observou, Manoel Coelho dos Santos utilizou-se de uma estratégia muito comum há 

seu tempo no momento de testar, pouco antes de falecer, em 1785, vendeu a maior parte de 

seus bens ao genro, Tomás Mendes, evitando o fracionamento de sua herança. Tomás Mendes 

                                                 
95 Muriel Nazzari foi quem primeiro atentou para o fato dos genros tenderem a se fixar em propriedades vizinhas 
às de seus sogros. Ver: NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001). 
96 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Marcos de Souza Magalhães (1773), caixa 
147. 
97 Idem. 
98 FRAGOSO, João Luís Ribeiro e FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto: Mercado Atlântico, 
sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c.1790 – c.1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit.(1998). 
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deveria pagar à sogra os bens comprados ao casal em parcelas dividias em extensos 30 anos. 

Coube à viúva, dona Genoveva, um sítio e alguns escravos para seu sustento99.   

Manoel Coelho dos Santos parece ter praticado atividades mercantis, como era comum 

aos portugueses que se dirigiram à Colônia no séc. XVIII e XIX. Indício disto é o fato de ter 

nomeado testadores no Rio de Janeiro, demonstrando que esteve em contato direto com esta 

praça mercantil, provavelmente transportando mercadorias. O fato de nomear testadores no 

Rio de Janeiro sugere que Manoel estava sempre em trânsito entre São João del-Rei e esta 

cidade. Notoriamente, praticou atividades mercantis.  

O genro de Manoel, “comprador” de seus bens, Tomás Mendes, também exercia a 

mercancia. Indicativo disto é a prestação de contas do tutor dos órfãos que ficaram por 

falecimento de Manoel. No auto o tutor declarara que o órfão João vivia em casa de Tomás 

Mendes, seu cunhado, aprendendo a “caixeria”. Ele, assim como provavelmente o sogro, 

exercia ocupações mercantis. O fato mesmo de Manoel Coelho vender seus bens – grande 

parte deles “créditos, execuções e dívidas”100 – ao genro Tomás Mendes, denota que ambos 

estariam inseridos em redes mercantis que ligavam a região da comarca do Rio das Mortes ao 

Rio de Janeiro. Uma outra explicação ao fato de dona Genoveva, esposa de Manoel, não 

receber a herança por completo de seu marido, e vê-la vendida ao genro, estaria na própria 

impossibilidade desta em cobrar tais “créditos, execuções e dívidas”, tanto em sua região, 

quanto mais difícil o seria na distante cidade do Rio de Janeiro.  

Por fim, Antônia Maria de Almeida e Silva, foi a última filha do casal fundador a 

casar-se com um português. Décima segunda filha do alferes Antônio Ribeiro e última em sua 

descendência. Com vinte anos, “pouco mais ou menos”, quando da realização do inventário 

de seu pai, em 1777, Antônia se casou dois anos depois, aos oito dias de Fevereiro de 1779, 

quando estaria com aproximadamente 22 anos. Seu marido, o sargento-mor Antônio José 

Ferreira, era português, natural da região de Braga (ver Diagrama 1). O casal foi morador no 

arraial do Rio do Peixe, freguesia de Congonhas do Campo, em sua “Fazenda do Ribeirão do 

Bom Sucesso”. Antônia faleceu pouco tempo depois, em 1800, quando estaria com cerca de 

trinta e três anos, sem filhos, deixou legados às sobrinhas, filhas de seus irmãos101.  

 Podemos observar nos dados sobre casamentos realizados pelos filhos do casal 

fundador da família Ribeiro da Silva (2ª Geração), a existência de duas estratégias. Na 

                                                 
99 BRÜGGER, Sílvia M. Jardim. Op. Cit. (2007), p.258 
100 Idem, p. 258 
101 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônia Maria de Almeida (1800), caixa 03 
– 04. 
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primeira delas, predominante, ficou evidente que eles buscaram aliar-se a famílias da elite 

local, com propriedades já consolidadas, figurando entre os antepassados de seus membros, 

paulistas desbravadores da região. Numericamente, estes casamentos corresponderam a 2/3 

dos casamentos da segunda geração. A segunda estratégia, diz respeito as alianças 

matrimonias estabelecidas com imigrantes portugueses (1/3 das uniões) (ver Tabela 1.1). Tais 

alianças visavam, dentre outros objetivos, o acesso a redes mercantis para o escoamento da 

produção local. Os dados permitem inferir que a predominância de casamentos da segunda 

geração em famílias da elite local, estáveis, demonstra que o grupo familiar dos Ribeiro da 

Silva buscou garantir à sua descendência, através de estratégias matrimoniais, sobretudo o 

acesso a terra, bem como a integração à elite local.  

Por outro lado, concluímos que, na segunda geração da família Ribeiro da Silva, a 

predominância de uniões exogâmicas com a elite local, não excluiu estratégias como aquelas 

observadas por Sheila de Castro Faria em Campos dos Goitacases, onde os proprietários de 

terras viam vantagem em casar suas filhas com portugueses imigrantes, em sua maioria 

ligados ao comércio, pelo fato deles trazerem às famílias de seus sogros acesso as redes 

mercantis e ao crédito que financiava as lavouras em suas terras. Ao mesmo tempo, os 

comerciantes ao se casarem com filhas de proprietários rurais, passavam a ter acesso a terras e 

poderiam transmutar-se, futuramente, em proprietários rurais102. Este foi o caso de ao menos 

um dos três imigrantes portugueses que se casou com uma das filhas do alferes Antônio 

Ribeiro: Manoel Coelho dos Santos era caixeiro, e tornou-se fazendeiro. É provável que os 

outros genros portugueses do casal fundador praticassem algum tipo de atividade mercantil 

quando chegaram à América, como era comum, transmutando-se posteriormente em 

fazendeiros, porém, neste caso, as fontes não nos permitem afirmar categoricamente tal 

prática, sucessivamente observada pela historiografia103. 

 

1.2. Migrar é Preciso: Migração, Família, e Expansão de Fronteiras 

 

Para Freyre, foram três as características dos lusitanos que garantiram o sucesso de 

seus domínios nos trópicos, todas elas, fruto do estoque semita de sua formação: a 

miscibilidade, a aclimatabilidade e a mobilidade. Nos termos de Freyre, 

A mobilidade foi um dos segredos da vitória portuguesa; sem ela não se 
explicaria ter um Portugal quase sem gente, um pessoalzinho ralo, 

                                                 
102 FARIA, Sheila de Castro.  Op. Cit. (1998), p.212. 
103 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo: Op. Cit.(2001). 
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insignificante em número – sobejo de quanta epidemia, fome e sobretudo 
guerra afligiu a Península na Idade Média – conseguido salpicar virilmente 
do seu resto de sangue e de cultura populações tão diversas e a tão grandes 
distâncias umas das outras: na Ásia, na África, na América, em numerosas 
ilhas e arquipélagos.104 

 

 Esse constante vai-e-vem lusitano, levou Caroline Brettell a considerar (de forma um 

tanto exagerada) que existiu uma “tendência natural” do povo português para a migração. 

Segundo a autora, os três séculos de exploração ultramarina serviram “para inculcar o espírito 

de aventura e o desejo de conhecer outros sítios na consciência nacional portuguesa, uma 

consciência nacional que afetou igualmente o nobre e o camponês”105. Para Brettell, a 

migração teria se constituído na principal vocação demográfica de Portugal, principalmente 

entre as populações do noroeste: da província de Entre Douro e do Minho. Essa vocação seria 

transportada para o Brasil, via colonização. 

 Sheila de Castro Faria, ao tratar do tema, afirmou que, “durante toda a sua história, o 

Brasil registrou um alto grau de mobilidade espacial de seus habitantes, tornando-se um lugar, 

por excelência, de forasteiros” 106. Essa movimentação seguia a vertente de fronteiras abertas, 

principalmente, pela expansão de áreas voltadas para a agroexportação. A mobilidade era 

maior ainda entre a camada da população formada por pretos forros e homens livres pobres, 

com maior intensidade em áreas agrícolas não consolidadas. Mas, como veremos adiante, a 

mobilidade também fazia parte da dinâmica de reprodução social de famílias abastadas, com 

grande número de filhos. 

 Filhos homens, mais velhos, migravam com maior frequência. Partiam da propriedade 

de seus pais, e uniam-se às unidades familiares de suas mulheres. Sheila de Castro Faria 

observou que, em um total 1.967 registros de casamentos realizados em São Salvador no 

século XVIII, constavam 1.531 mulheres nascidas na paróquia, ou seja, 78% do total de 

nubentes; enquanto que apenas 1.207 homens, portanto, 61% do total de noivos, eram naturais 

de São Salvador. Deste modo, 39% dos homens que se casaram na paróquia vinham de outra 

região, enquanto que apenas 22% das mulheres que se casavam naquela paróquia vinham de 

outras regiões. Para Sheila Faria, “os genros de fora e as esposas, nascidas na freguesia, 

estavam, em linhas gerais, na mesma área, batizando muitos filhos. Tudo indica, portanto, 

que os genros se incorporavam ao espaço da família da esposa”107 (Grifos Nossos). 

                                                 
104 FREYRE, Gilberto. Op. Cit. (2006), p.70. 
105 BRETTELL, Caroline B. Op. Cit. (1991), p.90. 
106 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p.163. 
107 Idem, p. 380. 
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 Constatamos a mesma prática social nas estratégias de territorialização empregadas 

pela família Ribeiro da Silva. Dos oito filhos homens do casal fundador, cinco (62,5%) 

migraram para regiões de fronteira da comarca do Rio das Mortes. Destes, quatro (ou 80% 

dos que migraram) o fizeram seguindo a vertente de expansão oeste da comarca, um migrou 

para o sul. Notoriamente, os filhos mais velhos foram os primeiros a migrar. 

 

Migração na Família Ribeiro da Silva 

 

 Os dados levantados para a segunda geração da família Ribeiro da Silva demonstram 

que a migração no interior do grupo seguiu a costumeira prática social dos filhos mais velhos 

agregarem-se às unidades produtivas das famílias de suas esposas. Junto a essa prática comum 

a dinâmica de reprodução das famílias no Brasil colonial – sobretudo em regiões de fronteira, 

outros fatores levaram os homens da segunda geração da família a migrar. As terras próximas 

a fazenda do Rio Acima, nas quais todos nasceram e foram criados, eram muito próximas a 

vila de São João del-Rei, centro de povoamento antigo da capitania, naquele momento já 

consolidado. Quando eles chegaram à idade de se casar, o monopólio de terras108 na região os 

levou a procura de novas terras em áreas de expansão da fronteira. No caso específico da 

segunda geração da família Ribeiro da Silva, essa busca se deu preferencialmente no Oeste da 

comarca. A expansão nessa região teve como eixo principal a abertura da “Picada de Goiás”, 

caminho que ligava o Rio de Janeiro, via São João del-Rei, às minas de ouro descobertas em 

Goiás e Cuiabá (ver Mapa 1). 

O filho mais velho do casal fundador, homônimo do pai, Antônio Ribeiro da Silva, 

migrou ainda no terceiro quartel do século XVIII para a região de Carrancas, na vertente de 

expansão sul da comarca. Antônio uniu-se à unidade produtiva da família de sua esposa, dona 

Genoveva Barbosa da Trindade, a quem já nos referimos no tópico anterior.  

 Quando Antônio Ribeiro se casou com dona Genoveva, a família de sua esposa era 

proprietária da “Fazenda das Carrancas”. Essa fazenda parece ter sido construída pelo 

primeiro marido de sua sogra, o coronel Inácio Francisco Torres. Tendo ele falecido em 1739, 

                                                 
108 Indício do monopólio de terras que existiu no entorno rural da vila de São João del-Rei pode ser inferido dos 
dados levantados para região por Afonso de Alencastro Graça Filho. O autor trata de um período posterior a 
segunda metade do século XVIII, mas encontra uma realidade que certamente resultou da prática monopolista já 
existente naquele tempo. Para o século XIX, em São João, Afonso Graça Filho constatou que 17 proprietários 
concentravam 86,9% da área total contida em 93 registros de terras com dimensões declaradas. Nos termos do 
autor: “O município de São João del-Rei se especializara na agricultura de subsistência e a concentração de 
terras refletia a forma de utilização do solo pela pecuária extensiva e a agricultura itinerante em matos virgens 
coivarados”. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas: São 
João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002, p. 118 – 119. 
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a fazenda passou às mãos de sua sogra, dona Maria Porciúncula. Ela então se casara outra vez, 

enviuvando-se novamente em 1759. Foi nesse período que, posterior a sua segunda viuvez, 

que Antônio Ribeiro se juntou à unidade produtiva de dona Porciúncula, casando-se com sua 

filha, Genoveva Barbosa, na década de 1760. Por esse tempo, as duas irmãs de Genoveva já 

eram casadas, os outros irmãos – fora o meio irmão mais velho, padre – eram todos menores 

de idade, e dependentes de Maria Porciúncula. O que significa dizer que agregar um novo 

genro à unidade produtiva da família foi um bom negócio para ela, tendo em vista que um de 

seus genros, o capitão Antônio Leite, ao que parece, administrava um sítio próximo à fazenda 

das Carrancas, o sítio do Capivary, que também pertencia a sua sogra; e o outro genro, 

Germano Freire, residia em Monte Alegre do Sapucaí, a algumas boas léguas de distância do 

arraial das Carrancas.   

 Antônio Ribeiro (Filho) parece ter residido por toda vida na fazenda das Carrancas, 

que pertencera à sua sogra. Agregando-se à família da esposa, criou seus filhos na fazenda, 

garantindo a seus descendentes a posse de suas terras. 

 O segundo filho mais velho do casal fundador, padre Damaso Ribeiro, tornou-se 

sacerdote e se fixou em São João del-Rei. Já o terceiro filho homem, Manoel Ribeiro da Silva, 

também migrou de sua terra natal. Ele radicou-se no arraial de São Vicente Férrer da Formiga, 

no extremo Oeste da comarca do Rio das Mortes. Tratava-se de um dos povoados que surgiu 

às margens da Picada de Goiás (ver Mapa 1).  

Manoel adquiriu de Antônio José da Silva, por volta do ano de 1779109, a “Sesmaria 

do Quilombo”, na paragem da Formiga. Comprou-a em sociedade com seu cunhado e 

“compadre”, Salvador Paes Godoy dos Passos, conhecido como “Padre Doutor” por ter se 

doutorado em cânones na Universidade de Coimbra. Salvador Godoy migrara antes de 

Manoel para região, tornando-se o primeiro pároco da capela de São Vicente Férrer da 

Formiga.  

Pouco tempo depois, em 1785, na vila de São João del-Rei, padre Damaso, irmão de 

Manoel, no leito de morte, afirmou ser de sua vontade que o restante de seus bens fosse doado 

a Manoel, por ser ele, naquele momento, o mais pobre dos irmãos, “tendo ainda filhas por 

casar”110. Passados quase seis anos da partida do irmão, Damaso solidarizou-se com a 

“situação desfavorecida” de Manoel, doando-lhe seus bens. Mesmo o irmão morando à quase 

                                                 
109 PAULA SOBRINHO, José Francisco de. A Formação Histórica das Comunidades no Brasil: Estudo da 
Criação do Arraial de São Vicente Ferrer da Formiga. Belo Horizonte: Gráfica e Editora Del Rey, 2007. v.7, 
p.3026. 
110 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Damaso Ribeiro da Silva (1785), caixa 246. 
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36 léguas (218 km) de distância, os laços de parentesco falaram mais alto. Desse ato podemos 

inferir a validade de argumentos a favor da presença do patriarcalismo nas práticas familiares 

em Minas setecentista, evidente neste ato que valores patriarcais nortearam as escolhas 

individuais a favor do grupo familiar.  

É de se pensar que migrar para Formiga, estabelecendo sociedade com o cunhado, 

tenha sido uma estratégia de Manoel como alternativa à relativa situação de “pobreza” na qual 

se encontrava quando comparado aos demais membros da família. Em testamente ditado no 

ano de 1774, o alferes Antônio Ribeiro (Pai) se referia ao filho como: “Manoel que se acha 

casado ao qual já dei conta de sua legítima três escravos que poderiam valer nesse tempo 

cento e sessenta mil réis, dei mais ao dito Manoel o sítio em que está morando em duzentos e 

trinta e quatro mil réis produto que dei por ele como consta dos títulos”111.  

Este “sítio em que está morando” Manoel no ano de 1774, não é a fazenda do 

Quilombo que ele compraria posteriormente na paragem da Formiga. Prova disso é a 

declaração que consta no inventário do alferes Antônio Ribeiro (Pai) datada de 1777, onde o 

inventariante afirma que “quando casou o herdeiro Manoel Ribeiro da Silva lhe deu o 

testador a conta de sua legítima (...), três escravos que nesse tempo poderiam valer 160$000 

e mais o sítio em que está vivendo em outra parte do rio chamado A Barra do Ribeirão dos 

Anjos”112 (Grifos Nossos). Portanto, em 1777, Manoel ainda estava vivendo nos arredores de 

São João del-Rei, próximo ao dito “Ribeirão dos Anjos”.  

Com a morte do pai, Manoel provavelmente vendeu o referido sítio, e migrou para 

Formiga, no extremo oeste da comarca. No ano de 1779 Manoel já havia se estabelecido 

naquela paragem, é o que demonstra uma escritura pública registrada pelo Pe. Salvador Paes 

Godoy dos Passos na capela de São Vicente Ferrer da Formiga, na qual ele declara, na data de 

17 de Junho de 1779, ser sócio do cunhado e compadre Manoel Ribeiro da Silva, na fazenda 

do Quilombo113.   

Outro filho do casal fundador que migrou para a região de Formiga foi o padre 

Barnabé Ribeiro da Silva, sexto filho homem do casal, foi o terceiro filho a ordenar-se padre 

(ver Diagrama 1). Batizado aos 19 dias de Janeiro de 1750, em São Gonçalo do Brumado, 

faleceu em 1822 no arraial de São Vicente Férrer da Formiga, com aproximadamente 72 anos 

de idade. 

                                                 
111 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. 
112 Idem, fl.22.v. 
113 PAULA SOBRINHO, José Francisco de. Op. Cit. (2007). v.7, p.3026. 
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Padre Barnabé, após o inventário do pai, migrou para região do arraial de São Vicente 

Férrer da Formiga, assim como o irmão Manoel. O arraial da Formiga, naquele tempo, era 

muito distante da vila de São João del-Rei, sede da comarca. No final do século XVIII, o 

lugar era considerado fronteira aberta: sertão. Não fazia ainda há pouco, a região estava 

dominada por quilombos. Não sabemos precisar os motivos que levaram padre Barnabé a 

radicar-se em Formiga, nem a data precisa. Certamente migrou por questões econômicas, 

assim como o irmão. Sendo uma região de fronteira aberta em fins do século XVIII, o arraial 

possuía grandes porções de terras disponíveis aos recém-chegados que possuíssem algum 

cabedal, meios para ocupá-las e fazê-las produzir. Prova disso é a concessão ao padre de uma 

sesmaria “no Quilombo” 114 em 1816. É bem provável que esta concessão tratar-se-ia da 

legalização de uma posse de terras que ele já ocupava anteriormente na “Fazenda do 

Quilombinho”, vizinha à “Fazenda do Quilombo”115 de Manoel, seu irmão. Quando faleceu 

em 1822, padre Barnabé Ribeiro era proprietário de duas fazendas na região de Formiga, a 

fazenda do Retiro da Mata, e a fazenda do Quilombinho. 

Outros dois filhos do casal fundador da família migraram para o Oeste da comarca na 

segunda metade do século XVIII, seguindo o caminho das povoações que surgiram no 

entorno da Picada de Goiás. O capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva e seu irmão, o alferes 

Inácio Ribeiro da Silva, que se radicaram na região do arraial de Nossa Senhora da Oliveira 

(ver Mapa 1).  

O capitão José Ribeiro, sexto filho do casal fundador, se casou quatro vezes (ver 

Diagrama 1). Sua primeira esposa, Felícia Rosa de Jesus, faleceu antes de 1799, conforme 

declarou o pai da mesma, Bartolomeu Machado Dinis, em testamento redigido naquele ano116. 

O capitão José Ribeiro teve com ela apenas uma filha que foi criada com os avós maternos em 

sua “Fazenda da Lage”, na freguesia de Oliveira. Em seu testamento, Bartolomeu também 

declara que “possui terras onde vive o genro e compadre capitão José Ribeiro de Oliveira e 

                                                 
114CORRÊA, Leopoldo. Achegas à História do Oeste de Minas – Formiga e Municípios Vizinhos. Formiga: 
Consórcio Mineiro de Comunicação, 1993, p.62. 
115 É possível que a denominação das fazendas “Quilombo” e “Quilombinho” com origem na toponímia da 
região – Quilombo – está ligada à antiga rede de povoações quilombolas que surgiu no entorno do “Quilombo do 
Ambrósio” no “Sertão do Campo Grande”, extremo Oeste da comarca do Rio das Mortes, na primeira metade do 
século XVIII.  Para maiores detalhes sobre o Quilombo do Campo Grande ver: GUIMARÃES, Carlos 
Magno. Uma negação da ordem escravista. Quilombos em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Ícone, 
1988; SOUZA, Laura de Mello e. Norma e Conflito: aspectos da história de Minas Gerais no século XVIII. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2006; AMANTINO, Márcia. O Mundo das Feras: Os moradores do Sertão Oeste de 
Minas Gerais – século XVIII. São Paulo: Annablume, 2008; PINTO, Francisco Eduardo. Potentados e Conflitos 
nas Sesmarias da Comarca do Rio das Mortes. Niterói: UFJF, 2010. (Tese de Doutorado). 
116 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Bartolomeu Machado Dinis (1805). Caixa 
47. 
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Silva compradas a Antônio Martins Nunes”117. O que demonstra que capitão José Ribeiro já 

se encontrava na região de Oliveira em fins do século XVIII. Bartolomeu Machado possuía 

três fazendas na região, a da Lage, onde residia quando faleceu; a fazenda Retiro do Lambari, 

e a Catingas. 

O capitão José Ribeiro – assim como seus irmãos mais velhos, Antônio e Manoel – 

agregou-se à unidade de produção da família de sua esposa ao migrar para Oliveira. Mesmo 

após ela falecer, continuou a morar em terras que lhe foram cedidas pelo sogro. O que 

demonstra ser de interesse desse sogro possuir “parentes” próximos à sua propriedade.  

Outro irmão do capitão José Ribeiro, mais novo que esse, também migrou para 

Oliveira. Oitavo e último filho homem do casal fundador, o alferes Inácio Ribeiro da Silva foi 

casado com Francisca Felisberta de Góes e Lara, batizada no arraial da Lage no dia 18 de 

Fevereiro de 1754 (ver Diagrama 1). Dona Francisca de Góes e Lara faleceu em sua “Fazenda 

do Bom Retiro do Jacaré” no arraial de Oliveira em Dezembro de 1797, quando estava com 

aproximadamente 43 anos de idade. Foi seu inventariante o marido, então com a patente de 

ajudante da Companhia de Ordenanças. A fazenda do Bom Retiro do Jacaré tratava-se de uma 

grande fazenda de produção agrícola, com terras de cultura, paiol e moinho118.  

 Dos oito filhos homens do casal fundador, apenas três não migraram definitivamente 

da região onde nasceram. Dos que não migraram, somente um, o alferes Luiz Ribeiro da 

Silva, não se ordenou padre. Como já foi mencionado, padre Damaso Ribeiro da Silva, o 

segundo filho homem do casal fundador, radicou-se na vila de São João del-Rei, enquanto 

outro padre da família, o padre Miguel Ribeiro da Silva, depois de ter morado em Oliveira119, 

sendo ali pároco durante certo tempo, fixou residência no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 

vivendo em sua fazenda São Miguel. Esta fazenda era bem próxima à “Fazenda do Mato 

Dentro”, de seu irmão, o alferes Luiz Ribeiro da Silva.  

 Pelo inventário de Luiz Ribeiro da Silva podemos constatar que no momento de sua 

morte, em 1817, ele ainda estava ligado à propriedade que um dia foi do casal fundador da 

família Ribeiro da Silva, a fazenda do Rio Acima, a poucas léguas da fazenda do Mato 

Dentro120. Sendo o filho homem mais novo do casal fundador a continuar vivendo na região 

onde nasceu; ele manteve a posse da fazenda de seus pais passando-a a seus descendentes. 

Prova disso é que, sete anos após Luiz morrer, quando sua esposa faleceu, em 1827, constava 

                                                 
117 Idem. 
118 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Inácio Ribeiro da Silva (1815). 
119 BARBOSA, Waldemar. Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte-Rio de Janeiro: 
Itatiaia, 1995, p.227. 
120 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Luiz Ribeiro da Silva (1817), Caixa 147. 
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que ela, dona Maria Joaquina de Góes e Lara, ditou e assinou seu testamento na referida 

“fazenda do Rio Acima”, onde, então, morava121. 

Das quatro filhas mulheres do casal fundador, apenas uma migrou da região onde 

nasceu. Foi ela a mais nova na descendência do alferes Antônio Ribeiro, Antônia Maria de 

Almeida e Silva (Diagrama 1). Casada com o sargento-mor Antônio José Ferreira, Antônia 

migrou para o arraial do Rio do Peixe, freguesia de Congonhas do Campo, na Comarca de 

Vila Rica.  

Pelo apresentado, constatou-se que, dos doze filhos do casal fundador, seis migraram 

da região onde nasceram. Portanto, metade dos membros da segunda geração, 50% deles, 

“precisou” migrar. Destes, cinco eram filhos homens, sendo que apenas um dos migrantes era 

mulher. Por sua vez, dos cinco filhos que migraram, quatro o fizeram para a vertente oeste de 

expansão da Comarca do Rio das Mortes, um deles, o primeiro, seguiu a vertente sul. Assim, 

67% (ou 2/3) dos membros da segunda geração que migraram, seguiram a vertente de 

expansão oeste da comarca. O que explicaria a tendência majoritária da busca pelo oeste no 

quadro de migração da família Ribeiro da Silva? 

 

A necessidade de Migrar 

 

Primeiro devemos analisar essa “necessidade” de migrar a qual esteve sujeita os 

membros da segunda geração da Família Ribeiro da Silva, principalmente os homens, dentre 

eles os mais velhos. Segundo Sheila Faria,  

A criação de uma família tendia a estabilizar o local de moradia e a fixar pelo 
menos as filhas. Com maior frequência, filhos buscavam noivas em outros 
lugares, incorporando-se ao espaço ocupado pela família da mulher122. 
 

 Como vimos, todos os filhos homens do casal fundador – fora dois que se ordenaram 

padre, e um dos mais novos – agregaram-se às unidades familiares de suas esposas, 

comportando-se de acordo com o padrão levantado por Sheila Faria. Os filhos que migraram e 

agregaram-se às unidades familiares de sua esposa corresponderam numericamente a quatro 

dos oito filhos homens do casal fundador. Considerando que três tornaram-se padre, dos cinco 

aptos a contraírem matrimônio, apenas um não se juntou à família de sua esposa, migrando da 

região onde nasceu. Portanto, 80% dos filhos aptos a se casar agregaram-se às unidades 

produtivas das famílias de suas esposas.  

                                                 
121 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Maria Joaquina de Góes e Lara (1826). 
122 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p.380. 
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A constante migração dos filhos homens do casal fundador demonstra que em áreas de 

povoamento mais antigo, como era a região dos arraiais de Santa Rita e Brumado, próximos à 

vila de São João del-Rei, a segunda geração de migrantes (sobretudo os homens) via-se 

obrigada a migrar para áreas de povoamento mais recente, onde grandes porções de terras 

ainda estariam disponíveis, e famílias já estabelecidas estariam disposta a agregar elementos 

masculinos à suas unidades produtivas.  

 Em regiões de fronteira de expansão agrícola, como era o Oeste da comarca do Rio 

das Mortes na segunda metade do século XVIII, segundo Sheila de Castro Faria:  

Os padrões sociais (...) eram bastante permeáveis à assimilação dos 
“forasteiros”. O recém-chegado, figura corriqueira, dependia de 
determinadas atitudes e procedimentos para poder incorporar-se aos grupos 
residentes. O que está fora de dúvida é que era esperado, observado, e 
dependendo da conduta, aceito, através de alianças rituais, nas famílias já 
estabelecidas123.  

 

 Marcos Andrade também encontrou entre os descendentes da família Junqueira, no Sul 

de Minas, a mesma “necessidade” de migrar124. Porém, essa prática estava mais presente, em 

se tratando de tal família, na geração dos netos do casal fundador125. A necessidade de migrar 

viria aparecer, sobretudo, na terceira geração dos Junqueira, segundo o autor:  

A dispersão geográfica de vários membros da família se deu a partir da 
terceira geração (netos), seja pela escassez de recursos e terras nas áreas 
ocupadas inicialmente pelas primeiras gerações, seja por uma estratégia 
pensada de investimento em áreas de expansão, o que contribuía para a 
ampliação da riqueza e do poder da parentela126. 
 

 Certamente foi o monopólio de terras o que levou a segunda geração da família 

Ribeiro da Silva a migrar. Porém, assim como aconteceu à terceira geração dos Junqueira, 

esses sujeitos que se viram “obrigados” a migrar, optaram, através de uma estratégia de 

investimento deliberadamente planejada, áreas de expansão de fronteira. No caso dos Ribeiro 

da Silva, a área de expansão preferencial dos membros da segunda geração (67%), foi o Oeste 

da comarca do Rio das Mortes. Escolheram, sobretudo, arraiais vizinhos à Picada de Goiás, 

como o de Oliveira e o da Formiga (ver: Mapa 1 e Figura 1)127.  

                                                 
123 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p..379. 
124 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 250. 
125 Com observação de que alguns filhos do casal fundador da família Junqueira também adquiriram terras na 
fronteira mais ao sul, na região de Poços de Caldas. Os netos foram para áreas até mais distantes como o 
Triângulo Mineiro e Nordeste Paulista, ver: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
126 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 250. 
127 Agradeço a sugestão da professora Sheila de Castro Faria para a elaboração da Figura 1, demonstrando de 
forma iconográfica o processo de migração da família Ribeiro da Silva. 
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Figura 1 

 
Migração da Família Ribeiro da Silva. Fonte: Testamentos e Inventários post-mortem. 
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Campo Grande e Quilombo do Ambrósio na expansão oeste da Comarca 

 

 O Oeste da comarca do Rio das Mortes tratar-se-ia em meados do século XVIII de 

uma área de expansão de fronteiras, portanto, local estrategicamente pensado como lugar de 

investimentos. Mas o que fazia do oeste da comarca um local privilegiado para 

investimentos? 

 Geograficamente, o oeste da comarca teve como eixo principal de povoamento a 

abertura do caminho conhecido como “a Picada de Goiás”. Após o descobrimento de ouro em 

Goiás em 1722128, o governador de Minas, Gomes Freire de Andrade, concedeu, em 1736, 

licença a particulares para que estes abrissem um caminho ligando São João del-Rei à 

Paracatu e Goiás. Instituiu-se, desse modo, uma rota regular que ligava o Rio de Janeiro à 

capitania goiana, possibilitando o escoamento de seu ouro e abastecendo-o, evitando também, 

ao mesmo tempo, o contrabando do precioso metal extraído nesses novos descobertos129.  

O traçado do caminho tinha como um de seus vértices a estrada que ligava a vila de 

São João del-Rei ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, em ponto bem próximo à fazenda do 

Rio Acima, de propriedade do alferes Antônio Ribeiro (ver Mapa 1). Tendo chegado a Minas 

na década de 1730, o alferes fundou sua fazenda na mesma época em que se começava a 

abertura da Picada de Goiás (1736). Seus filhos foram criados no decorrer do segundo e 

terceiro quartel do século XVIII, observando o constante movimento de tropas que vinham de 

Goiás com destino à vila de São João, e vice-versa.  

 Saindo da vila de São João, uma das principais vertentes da picada seguia em direção 

ao arraial de Santa Rita, prosseguindo por São Tiago, depois Oliveira, Tamanduá, Formiga, 

Piumhi, Araxá e Paracatu, por fim, entrava-se na capitania de Goiás. Outra vertente do 

caminho tinha por vértice a Vila de Pitangui, na Comarca de Sabará, seguindo direto para 

Paracatu (ver Mapa 1)130.  

 Toda região que se estendia de Oliveira a Paracatu durante os três primeiros quartéis 

do século XVIII foi palco de conflitos envolvendo tropas oficiais do governo da capitania e 

                                                 
128 VASCONCELOS, Diogo de. História Média de Minas Gerais. 3. ed. Belo  Horizonte: Itatiaia, 1999, p. 136. 
129 MARTINS, Tarcísio José. Quilombo do Campo Grande: A História de Minas, roubada do povo. Contagem: 
Santa Clara Editora, 2008 p. 124. 
130 Na vertente que se iniciava em São João del-Rei, em princípios do século XVIII, Tamanduá foi o primeiro e 
maior arraial fundado. Dos povoados que surgiram às margens da Picada de Goiás, o de São Bento do Tamanduá 
foi o único, com exceção do de Piumhi, onde se extraiu ouro. O ouro foi descoberto em Tamanduá em 1739, em 
1740 já estava formado o arraial, elevado à vila em 1789. BARBOSA, Waldemar. Dicionário Histórico 
Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Itatiaia, 1995, p.163. 
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quilombos vinculados à denominada “Confederação do Quilombo do Ambrósio” 131. A região 

onde se encontrava os quilombos era conhecida por “Sertão do Campo Grande”, ou “Campo 

Grande dos Goiases”. Contra eles o governo da capitania ordenou dois grandes ataques132. O 

primeiro se deu em 1746, portanto, dez anos após a concessão que autorizou a abertura da 

picada, o segundo, em 1759. No ataque de 1746 foi destruído, por uma expedição comandada 

pelo capitão Antônio João de Oliveira, o primeiro quilombo do Ambrósio. Esta povoação 

localizava-se no “Campo Grande”, próximo a atual cidade de Cristais, entre os futuros arraiais 

de Oliveira e Formiga133.  Em carta de 1746, o governador Gomes Freire de Andrade solicitou 

ao capitão-mor da vila de São João del-Rei que buscasse nos arraiais do Brumado e Santa Rita 

sessenta homens em auxílio ao capitão Antônio Oliveira no ataque aos quilombos do Campo 

Grande134.  

Como vimos, a Picada de Goiás tinha por início o caminho que ligava a vila de São 

João aos arraiais de São Gonçalo do Brumado e de Santa Rita, passando a picada bem 

próxima à fazenda do Rio Acima. Certo é que o alferes Antônio Ribeiro tenha tomado 

conhecimento de ambas às movimentações, tanto a construção da picada, com início em 1736, 

quando já estaria ao menos há seis anos instalado na região; quanto à “convocação” dos 

sessenta homens do Brumado e de Santa Rita em auxílio ao capitão João Antônio na 

campanha contra os Quilombos em 1746, quando já estaria ao menos há dezesseis anos na 

região. O imaginário em torno do processo de expansão da comarca em direção ao oeste 

estaria ligado à própria dinâmica de reprodução da unidade produtiva do alferes Antônio 

Ribeiro, que, em princípio, dedicando-se a extração aurífera nos arredores do Rio das Mortes, 

posteriormente, de modo gradual, voltou-se para a produção de gêneros alimentícios 

destinados ao abastecimento interno (ver Capítulo II). Assim, era de interesse crescente para o 

alferes, tanto a abertura da picada, quanto o extermínio de quilombos que existissem nesse 

caminho, pois, havendo fluxo constante de tropas na estrada, era certa a demanda pelos 

produtos de sua fazenda, e o escoamento não teria empecilhos, sobretudo no vértice goiano.   

Segundo Laura de Mello e Souza, destarte a própria dinâmica interna da capitania, a 

política de expansão oeste dos domínios portugueses vinculava-se à tendência do século 

XVIII que via o aumento demográfico como “um dos elementos mais significativos da 

                                                 
131 Denominação retirada de carta do senado da câmara de Vila Rica em notificação às vilas da capitania, 
transcrita em: apud MARTINS, Tarcísio José. Op. Cit. (2008), p. 479 
132 Sobre quilombos em Minas Gerais no século XVIII ver GUIMARÃES, Carlos Magno. Uma negação da 
ordem escravista. Quilombos em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Ícone, 1988. 
133 Tarcísio José Martins localiza este primeiro quilombo na região do atual município de Cristais. MARTINS, 
Tarcísio José. Op. Cit.(2008). 
134 Transcrição da carta em: apud. MARTINS, Tarcísio José. Op. Cit.(2008), p. 479. 
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riqueza das nações” 135. Para a autora, sobretudo após a ascensão do ministro marquês de 

Pombal: 

O empenho em povoar a fronteira sudoeste da capitania de Minas (...) não 
dizia respeito a uma política regional, devendo ser compreendido no quadro 
mais amplo do esforço pombalino em povoar a América Portuguesa a 
qualquer preço – fosse com índios e mestiços (...) fosse com casais de ilhéus, 
que, de fato, invadiram a região do alto e médio São Francisco na segunda 
metade do século XVIII 136. 

 

Exterminados completamente os quilombos em 1759137, tornou-se possível o 

povoamento regular do Campo Grande por posseiros, fazendeiros e sesmeiros. A região 

passou a ser uma área estratégica para locações de capitais, principalmente aqueles advindos 

da antiga área mineradora. Junto à crescente queda da extração aurífera, o esgotamento das 

jazidas superficiais e o aumento demográfico das regiões do núcleo minerador principal na 

segunda metade do século XVIII, muitos filhos de proprietários rurais começaram a investir 

na formação de fazendas voltadas para produção de gêneros alimentícios em áreas de 

expansão da capitania. É necessário atentar que estes povoadores trouxeram para as regiões de 

fronteira um conhecimento sobre a atividade agropastoril adquirido anteriormente em 

propriedades paternas, na área central da capitania, onde a mineração e a produção agrícola 

sempre coexistiram 138.  

Todos os filhos do casal fundador que migraram para o Oeste da comarca do Rio das 

Mortes o fizeram ao menos no último quartel do século XVIII, portanto, após o extermínio 

dos quilombos do Ambrósio, ocorrido em 1759. Certamente viram nesta grande área recém-

aberta ao domínio português, um local estratégico para investimento. Viabilizada a migração, 

os filhos de Antônio Ribeiro que migraram para o oeste encontraram unidades produtivas que 

os acolheram. Agregando-se às famílias de suas esposas, investiram os adiantamentos de 
                                                 
135 SOUZA, Laura de Mello e. Norma e Conflito: aspectos da história de Minas Gerais no século XVIII. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2006, p. 114. 
136 Idem. 
137 Assassinado Ambrósio, líder do quilombo, pela expedição de 1746, os quilombolas refugiados dirigiram-se 
mais ao oeste e fundaram uma nova povoação que também receberia o nome do falecido líder. Assim, passados 
novamente dez anos, o senado da Câmara de Vila Rica, em correspondência de abril de 1756, notifica às vilas da 
capitania sobre a organização de uma “confederação de quilombos” na região do campo grande (Transcrição da 
notificação em: MARTINS, MARTINS, Tarcísio José. Op. Cit.(2008), p. 612). Em represália, no ano de 1759, 
organizou-se uma expedição liderada pelo paulista Bartolomeu Bueno do Prado (o terceiro Anhanguera) 
exterminando o restante dos quilombos do Campo Grande e dando fim ao segundo quilombo do Ambrósio. Para 
uma boa síntese e contextualização dos principais conflitos contra o Quilombo do Ambrósio, no âmbito da 
política colonial, ver: SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit. (2006). 
138 Ver: FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça 
mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 (2ª ed.); GRAÇA FILHO, 
Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas: São João del Rei (1831-1888). São 
Paulo: Annablume, 2002. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010). CARRARA, Angelo Alves. 
Op. Cit. (2007); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
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herança, e as heranças propriamente ditas, nessa nova empresa produtiva/familiar, seguindo as 

mudanças conjunturais da economia mineira, ou seja, com crescimento do setor de produção 

de gêneros alimentícios para o mercado interno, investiram em fazendas produtoras de 

alimentos139.  

O oeste da comarca tornou-se um local atrativo ao investimento de capitais advindos 

da região central da capitania, sobretudo após o extermínio dos quilombos em 1759. Sendo a 

área uma região com poucas, ou quase nenhuma extração aurífera (com exceção da que 

ocorrera na vila de Tamanduá) o motivo para seu povoamento esteve diretamente ligado à 

criação de fazendas voltadas para produção de alimentos.  

Esta é a resposta para a pergunta sobre o porquê de o oeste ser um local de preferência 

para os filhos do casal fundador que migraram, o oeste era uma área recém-aberta para o 

povoamento, portanto, com muitas terras devolutas. Junto a isso, eles poderiam contar com a 

existência de uma rota mercantil consolidada, a “Picada de Goiás”. O constante contato dos 

filhos do casal com esse caminho, tendo em vista que ele passava bem próximo à fazenda de 

seus pais, onde foram criados, e por fim, as mudanças conjunturais da economia, todos estes 

fatores, serviram como orientação na “escolha” estratégica dos membros da segunda geração 

da família pela migração para o Oeste da comarca do Rio das Mortes. 

No próximo tópico abordaremos a opção pelo sacerdócio no projeto de vida dos 

membros da família Ribeiro da Silva, bem como sua relação com a criação de novas unidades 

produtivas e familiares. 

 

1.3. “Por Fragilidade”: Celibato e Família  

 

No que se refere ao período colonial e imperial, a carreira eclesiástica durante certo 

tempo foi considerada pela historiografia como resposta a dois anseios sociais: a busca pela 

não dissipação da fortuna familiar e a possibilidade da mudança social ascendente por parte 

de estratos da população menos favorecida. Para José Ferreira Carrato, as famílias recém-

enriquecidas de Minas Gerais tinham como estratégia um destino preciso ao projeto de vida 

de seus filhos: aos primeiros caberia o nome, o cabedal e as regalias da família; aos segundos, 

o doutorado em Coimbra; aos terceiros, o serviço da igreja; aos demais os “casamentos 

clânicos”, o que corresponde, em nosso trabalho, às uniões exogâmicas com a elite local140.  

Luiz Carlos Villalta compartilha com Carrato a ideia de que as famílias do período colonial 
                                                 
139 Para uma visão aprofundada da questão da dinâmica “econômica” da família ver Capítulo II. 
140 CARRATO, José Ferreira. As Minas gerais e os Primórdios do Caraça. São Paulo: Nacional, 1963, p.64. 
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mantinham a prática de encaminhar ao menos um dos filhos à carreira do sacerdócio, mas 

acrescentou que esse fato corriqueiro não pode ser explicado apenas pela possibilidade de 

existência da vocação sacerdotal141.  

Villalta afirmou que a carreira eclesiástica, tanto para filho de mulatos, pobres e 

padres, quanto para filhos de famílias da elite colonial, tratava-se de uma profissão na qual 

uma pessoa se dedicava como em qualquer outra profissão do período142. No mesmo 

raciocínio143, Marcela Soares Milagre, em estudo que investiga a atuação do clero em setores 

da economia mineira do século XVIII, afirmou, com base na historiografia recente e em dados 

levantados para a região de Pitangui, que falar em dois sentidos básicos orientando a escolha 

da carreira sacerdotal é, no mínimo, uma análise simplista para uma sociedade tão complexa, 

que não se resumiria ao quadro estático de escolhas fundadas no não fracionamento da fortuna 

familiar, e na ascensão social relativa144. 

Considerando-se que a carreira sacerdotal era vista como uma profissão como outra 

qualquer no período colonial, Marcela Milagre concluiu: 

(...) a inserção dos sacerdotes em atividades econômicas era uma tendência 
naquela época. A grande incidência de padres envolvidos em comércios e 
tratos diversos indica que esta era uma experiência costumeira, trivial àquela 
sociedade. E a comunidade, obviamente, fazia parte dessa trama, reforçando 
esse comportamento do clero ao agendar tratos, negociações e comércios 
com os sacerdotes. Nesse sentido, estavam ao mesmo tempo concordando e 
corroborando com suas posturas. Os motivos parecem óbvios (...) a 
comunidade paroquiana também tirava proveito ao ter mais próximo de sua 
residência, de seu arraial ou na vila vizinha, prestadores de serviços que 
eram essenciais no seu dia-a-dia.145 

 

 Os três membros da segunda geração da família Ribeiro da Silva que se ordenaram 

padres, tornaram-se fazendeiros. Padre Damaso Ribeiro, padre Miguel Ribeiro, e padre 

Barnabé. O último destes migrou para o oeste, fundando fazendas nas proximidades da Picada 

                                                 
141 VILLALTA, Luiz Carlos. A torpeza diversificada dos vícios: celibato, concubinato e casamento no mundo 
dos letrados de Minas Gerais (1748-1801). Dissertação de Mestrado em História. São Paulo: FFLCH-USP, 1993, 
p.63-64. 
142 VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. (1993), p.62.  
143 Antes de Villalta, João Camilo de Oliveira Torres já interpretava dessa forma, nos dizeres do autor: “O 
sacerdócio era uma ‘profissão’ como outra qualquer”,ver: TORRES, João Camilo de Oliveira. História de Minas 
Gerais. Belo Horizonte: Difusão Pan-Americana do Livro. s.d. v. IV. Saint-Hilaire, em suas viagens pela 
província de Minas, também chamou atenção para essa questão ironicamente em seus diários, perguntando-se: 
“Que se pode esperar de homens que se afastam tão ostensivamente dos preceitos religiosos que deviam seguir, 
sem falar em fatos mais escandalosos, que prefiro silenciar?” SANT-HILAIRE. Augusto de. Viagens às 
nascentes do rio São Francisco. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiai/EDUSP, 1974, p. 80. 
144 MILAGRE, Marcela Soares. Entre a Bolsa e o Púlpito: Eclesiásticos e homens do século nas Minas de 
Pitangui (1745-1793). São João del-Rei: UFSJ, 2011. (Dissertação de Mestrado), p.61. 
145 MILAGRE, Marcela Soares. Op.Cit .(2011), p.128. 
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de Goiás. Na terceira geração da família, encontramos o caso do padre Damaso Almeida de 

Góes e Lara, outro fazendeiro que amealhou grande fortuna nos arredores do arraial da Lage. 

 

Celibato e Família 

 

 A historiografia vem demonstrando que a constituição de família por parte de clérigos 

seculares é dado corriqueiro no período colonial e imperial brasileiro146. Kenneth Serbin 

afirmou, “normal também era o padre que vivia respeitavelmente com uma mulher e tinha 

filhos” 147. Depreende-se desta prática comum que, assim como era aceitável e possuía 

legitimidade social o envolvimento do clero secular em atividades econômicas, a constituição 

de famílias por parte desses também não seria aceita de forma diferente. Ao menos a prática 

da constituição de famílias por parte dos padres, ou a existência de filhos desses, era algo 

disseminado e corriqueiro em todo o território da América Portuguesa. Por sua vez, o 

posicionamento da sociedade e das autoridades eclesiásticas quanto a esse “desvio”, se dava 

de forma diferente, de acordo com a região na qual o padre estaria locado. Quanto mais 

distante se encontrava o padre das sedes dos bispados e dos centros da autoridade 

eclesiásticas, mais fácil era e mais “aceitável” parece ter sido a prática da constituição de 

famílias por padres.   

 Na família Ribeiro da Silva não seria diferente. Dos três filhos homens que se 

ordenaram padres na primeira geração, todos se envolveram em atividades econômicas, e ao 

menos dois parecem ter constituído família.  

           O segundo filho homem do casal fundador (ver Diagrama 1), Damaso Ribeiro da Silva, 

foi o primeiro dos filhos a ordenar-se padre. Padre Damaso habilitou-se ao sacerdócio em 

1752148. Quando faleceu em 1784, deixou aos irmãos algumas casas na rua São Miguel da vila 

de São João del-Rei, para que fossem partilhadas. Em se tratando do caso de padre Damaso, 

constatou-se a manutenção dos bens dentro da família, evitando sua fragmentação, o que 

poderia ser um indício para confirmar o que José Carrato alegou como motivação que 

                                                 
146LEWKOWICZ, Ida. Concubinato e casamento nas Minas setecentista. In: RESENDE, Maria E. L. de; 
VILLALTA, Luiz C. História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. Vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, 
Companhia do Tempo, 2007; SERBIN, Kenneth P. Padres, celibato e conflito social: uma história da Igreja 
católica no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008; ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida 
doméstica. In: SOUZA, Laura de Mello (org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na 
América Portuguesa, vol. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; LEWKOWICZ, Ida. A fragilidade do 
celibato. In: GAMA LIMA, Lana Lage da. (org.). Mulheres, adúlteros e padres: história moral na sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: Dois Pontos, 1987.  
147 SERBIN, Kenneth P. Op. Cit. (2008), p. 61-62. 
148 AEDM - De Genere Padre Damaso Ribeiro da Silva (1752), Referência: 0422 / A:3 / P:0422. 
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orientava as famílias ao ordenar filhos padres, a não fragmentação da fortuna familiar 149. 

Porém, como veremos adiante, outros casos de filhos que se ordenaram sacerdotes no grupo 

familiar demonstram o contrário.  

Padre Damaso também se envolveu em atividades econômicas. Por seu inventário 

podemos constatar que ele possuía um engenho de cana com dois alambiques em sociedade 

com dona Mariana de Almeida e Silva, sua irmã. Também possuía 13 escravos e uma 

“Fazenda adiante de São Gonçalo do Rio Abaixo”150, que fazia divisas com a fazenda da 

referida irmã.  

O segundo filho do casal fundador a ordenar-se padre foi Miguel Ribeiro da Silva. 

Sétimo filho do alferes Antônio Ribeiro da Silva (Diagrama 1), padre Miguel foi batizado em 

1746, na capela de São Gonçalo do Brumado, vindo a falecer no arraial de Santa Rita do Rio 

Abaixo, em 1825, com aproximadamente 79 anos de idade. Durante certo tempo ele serviu 

como capelão no arraial de Nossa Senhora da Oliveira. Em 1780, com 34 anos de idade, 

quando, “havia alguns anos, vinha servindo de capelão, administrando o pasto espiritual a 

contento a todos os aplicados, pelo seu zelo e pela dedicação” 151, padre Miguel Ribeiro 

“convocou os moradores do arraial para construção de nova e maior capela, dado o estado 

lastimável da primitiva”152. Iniciada a construção da nova capela, por imposição do mestre de 

campo Inácio Corrêa Pamplona, foi indicado outro vigário para o lugar. A população, 

indignada com o novo vigário, “que não primava pela virtude”153, pediu a volta de padre 

Miguel, o que veio a ocorrer em 1785, quando recomeçaram as obras da capela. Pouco depois, 

possivelmente por questões políticas envolvendo Pamplona, padre Miguel retornou à sua 

região de origem, onde em 1796, no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, constava como 

proprietário da “Fazenda São Miguel” 154, na qual veio a falecer. 

 Quando redigiu seu testamento, em 1822, padre Miguel declarou não possuir nenhum 

herdeiro direto, pois seus pais já haviam morrido, e não possuía filhos. Por isso, nomeou 

como sua testamenteira, Floriana Eufrásia da Silva, instituindo-a herdeira universal de seus 

bens, “isto como remuneração dos serviços que [lhe tinha] prestado e para a satisfação dos 

                                                 
149 CARRATO, José Ferreira. Op. Cit. (1963), p.64. 
150 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento,  Damaso Ribeiro da Silva (1785), caixa 246. 
151 BARBOSA, Waldemar. Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte-Rio de Janeiro: 
Itatiaia, 1995, p. 229. 
152 Idem. 
153 Idem. 
154 AEDSJDR. Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 102.v. Casamento de Manoel Joaquim Oliveira e Maria 
Joaquina. 11 de Agosto de 1796. 
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salários de seus escravos e de sua pessoa que tem governado [sua] casa e tratando-[o] em 

todas as [suas] enfermidades” 155. 

Dona Floriana Eufrásia da Silva havia sido exposta à casa do padre Barnabé Ribeiro 

da Silva quando nasceu, conforme ela mesma declarou em seu testamento em 1842156. Padre 

Barnabé, irmão de padre Miguel, provavelmente foi quem a criou. Assim como Barnabé, 

Miguel também recebeu muitos expostos à sua casa. Segundo seu testamento, deixou 

100$000 para Flavio José da Silva, Manoel Justino da Silva e José Marcelino, os três foram 

expostos a sua casa (ver Diagrama 1.1). Além deles, há no testamento menção a outras duas 

expostas, Balbina e Flassilla, para as quais o padre deixou, a cada uma, 50$000. Portanto, 

padre Miguel teve ao menos cinco expostos vivendo consigo. Não nos é possível afirmar 

categoricamente que existia ligação consanguínea entre os expostos do padre e ele mesmo. 

Porém, pelas relações de parentesco ritual que seus expostos constituíram, podemos afirmar 

que eles reproduziram no interior desta unidade produtiva familiar, práticas semelhantes às 

empregadas pelas famílias constituídas pelos irmãos do padre, comuns às famílias de elite do 

período, como a endogamia e o apadrinhamento interno à parentela, como veremos adiante no 

tópico sobre endogamia.  

Dona Floriana Eufrásia da Silva, a quem o padre deixou todos seus bens, em 

testamento de 1846, afirma ter vivido solteira por toda sua vida, mas que, “por fragilidade”157, 

até o presente momento, havia tido duas filhas. Uma por nome de Iria, casada com seu 

afilhado, Flávio José da Silva; outra por nome Maria, que se achava casada com José Justino 

da Silva. O primeiro, afilhado e genro da testamenteira, é o mesmo Flávio José da Silva, 

exposto na casa de padre Miguel (Diagrama 1.1). Sabemos, por declaração que consta no 

testamento de padre Miguel, que dona Floriana administrou sua casa por um bom tempo. 

Ambos devem ter se conhecido desde a infância daquela, tendo em vista que Floriana Eufrásia 

foi exposta a casa do padre Barnabé, irmão de Miguel. Quando padre Miguel faleceu com 79 

anos de idade, dona Floriana estava com aproximadamente 46 anos. O exposto na casa do 

padre, Flávio José da Silva, estaria com 21 anos e o outro exposto, José Marcelino, com 20 

anos158. Portanto, é provável que tanto Flávio, quanto Marcelino, foram criados por dona 

Floriana na casa de padre Miguel. Flávio se casou com Iria, filha de dona Floriana, 

                                                 
155 AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento, Miguel Ribeiro da Silva, padre (1822), caixa 129. 
156 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396. 
157 Idem. 
158 Idades determinadas comparando-se a lista nominativa para o arraial de Santa Rita do Rio Abaixo de 1831 
(APM) e o inventário de Miguel Ribeiro. 
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reproduzindo uma prática comum às famílias da elite no período, a endogamia interna a 

parentela.  

Outro dos expostos ao padre Miguel também manteve vínculos estreitos com a casa. 

Em 1831, conforme a lista nominativa para a freguesia de Santa Rita do Rio Abaixo, 

moravam no fogo159 de número 86, a chefe da casa, Florianna Eufrásia, com 55 anos, solteira, 

vivendo de lavoura; José Marcelino, solteiro, com 26 anos, vivendo como feitor; além de 40 

escravos. No mesmo fogo residiam Flávio José da Silva com 27 anos, e Iria Jesuína da 

Conceição com 18, casados, o primeiro vivendo como lavrador, a segunda como costureira, 

possuíam 4 cativos160. Como vimos, Flávio era genro e Iria era filha de Floriana, a chefe do 

fogo. Já o feitor da propriedade, José Marcelino, é o mesmo José Marcelino que havia sido 

exposto à casa do padre Miguel, sendo um dos legatários de seu testamento. José Marcelino 

manteve-se vinculado à casa do padre mesmo após seu falecimento. 

Quando padre Miguel faleceu, em 1825, Iria estaria com a idade de 12 anos, 

provavelmente vivendo com a mãe junto ao padre, com elas estaria também outra filha de 

dona Floriana, Maria Micaela. Intrigante é o fato de padre Miguel não ter feito referência às 

duas filhas de dona Floriana em seu testamento, a omissão por sua parte e as lacunas das 

fontes nos dão brechas para algumas suposições. O padre deixou todo seu legado à dona 

Eufrásia, o que garantiu a manutenção de sua fortuna nas mãos desta mulher que, conforme 

suas próprias palavras, lhe acompanhou durante boa parte da vida. Seriam as duas filhas 

naturais de dona Eufrásia, também filhas do padre? A omissão dos nomes das filhas de dona 

Eufrásia no testamento dele, quando elas certamente residiam junto ao padre e a mãe, e a 

transmissão de todo seu legado à dona Eufrásia, seria uma forma vedada de garantir que suas 

possíveis filhas herdassem os bens que ele havia amealhado durante a vida. 

Quando faleceu em 1846, com aproximadamente 70 anos161, dona Floriana poderia ser 

considerada uma grande proprietária e rica fazendeira (ver Capítulo II). O inventário de seus 

bens totalizou 27:797$820. Possuía, então, a fazenda São Miguel, na freguesia de Santa Rita 

do Rio Abaixo, com morada de casas e ermida. Possuía também a fazenda do Pombal, e 

outros bens de raiz, como casas no arraial de São Tiago. Dona Floriana nomeou como seus 

testamenteiros os genros. Em primeiro lugar, Flávio José da Silva, em segundo lugar, José 

                                                 
159 “O mesmo que domicílio, residência, casa." BOTELHO, Angela Vianna; REIS, Liana Maria dos. Op. Cit., 
(2008), p.88. 
160 APM. Lista nominativa para o arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 1831. 
161 Comparação com Lista nominativa para o arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 1831 - APM. 
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Justino da Silva. Como herdeiras universais de seus bens, nomeou as filhas, casadas com os 

sobreditos genros.  

 

 

  

Os testamenteiros encontraram algum empecilho ao fazer o inventário dos bens de sua 

sogra. Foi necessário que eles apresentassem testemunhas comprovando serem suas esposas 

filhas de dona Floriana. Para resolver o empecilho, os testamenteiros nomearam procuradores 

na vila de São João del-Rei, no documento assinaram como “Jose Justino da Silva (Capitão da 
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Guarda Nacional) e Flavio Jose da Silva (Cavaleiro da Ordem da Rosa e Capitão da Guarda 

Nacional)”162. A apresentação das patentes e títulos nesse momento, certamente serviu para 

atestar a alta posição social dos testamenteiros, o que facilitaria os trâmites legais. Foi 

necessária a inquirição de apenas três testemunhas que confirmassem que as esposas dos 

requerentes eram filhas da inventariada163.  

O patrimônio de dona Floriana possivelmente foi construído a partir da herança que 

padre Miguel lhe deixou. É provável que padre Miguel tenha fundado a fazenda São Miguel, 

ou ao menos sido seu proprietário durante grande parte de sua vida – neste caso, não seria 

uma mera coincidência o nome da fazenda (ver Capítulo III).  

 Ao observarmos as estratégias empregadas pela família ritual do padre Miguel, 

podemos afirmar que a carreira eclesiástica, em seu caso, não serviu à unidade familiar de 

seus pais e irmãos como uma forma de não fracionamento da fortuna familiar. Ao contrário, 

padre Miguel legou todos seus bens a uma mulher com a qual não possuía nenhuma relação 

de parentesco aparente. Todos os bens que o padre herdou, bem como aqueles amealhados 

durante sua vida, foram transmitidos à dona Floriana, que, como vimos, possuía como 

parentesco mais próxima à Miguel, o fato de ter sido exposta na casa de seu irmão, o padre 

Barnabé.  

 A fazenda São Miguel foi uma grande propriedade ligada à produção agrícola. Padre 

Miguel, portanto, pelo que os dados demonstram, parece ter sido também, assim como o 

irmão, padre Damaso, um fazendeiro envolvido na produção de gêneros alimentícios para o 

abastecimento interno. Portanto, um padre envolvido em atividades econômicas como 

qualquer outra pessoa, conforme o costume apontado por diversos autores, como João Camilo 

de Oliveira Torres, Luiz Carlos Villalta e Marcela Milagre164: ser padre era possuir uma 

profissão como outra profissão qualquer. 

                                                 
162 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, 
fl.12. 
163 A primeira testemunha, Fabiano Ribeiro da Silva, com 64 anos, disse ser primo em segundo grau dos 
justificantes, capitão Flávio, e capitão José Justino, o que nos leva a acreditar serem os dois, além de parentes 
rituais do padre Miguel, parentes consanguíneos do mesmo (Diagrama 1.2). Fabiano Ribeiro era filho de João 
Ribeiro da Silva, este, por sua vez, filho do capitão João Ribeiro da Silva, irmão do alferes Antônio Ribeiro da 
Silva, pai do padre Miguel, que migrou com o alferes Antônio Ribeiro de Portugal para o Brasil. A segunda 
testemunha foi José de Souza Oliveira, com 40 anos de idade, disse ser irmão da inventariada, dona Floriana, e 
ser tio dos justificantes, se referindo as filhas desta. Por fim, a última testemunha foi Maria Antônia, crioula, 
moradora em São Tiago, disse ser comadre do capitão Flávio, e ter sido cativa do padre Miguel Ribeiro da Silva, 
no depoimento Maria declarou ser hoje pessoa livre. AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e 
Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, fl.12. 
164 TORRES, João Camilo de Oliveira. Op. Cit. (s.d.); VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. (1993), p.62; 
MILAGRE, Marcela Soares. Op. Cit.(2011). 
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 O último a ordenar-se padre na segunda geração da família Ribeiro da Silva foi 

Barnabé Ribeiro. Como vimos no tópico sobre migração, padre Barnabé migrou, assim como 

seu irmão Manoel, para a região do arraial de São Vicente Férrer da Formiga, no extremo 

oeste da comarca do Rio das Mortes . Nascido em 1750, Barnabé provavelmente migrou após 

a morte do pai, assim como o fez seu irmão Manoel. Ele veio a falecer no arraial da Formiga 

em 1822, quando era proprietário de duas fazendas na região: a “Fazenda do Retiro da Mata”, 

e a “Fazenda Quilombinho”. Nomeou seus testamenteiros, em primeiro lugar, Francisco de 

Paula da Silva; em segundo lugar, Felisberto Antônio da Silva; e em terceiro, Joaquim da 

Silva (Diagrama 1.2). No testamento não fica evidente a relação entre o padre e seus 

testamenteiros. Para o primeiro testamenteiro, Francisco de Paula e Silva, deixou a fazenda do 

Retiro da Mata; para o segundo, Felisberto Antônio, deixou a fazenda do Quilombinho; e por 

fim, ao último, Joaquim da Silva, ou Joaquim da Silva Ribeiro, as terras da Loanda, “onde 

este estava morando”165. 

 Novamente, como ocorreu no caso do padre Miguel, não podemos afirmar a 

procedência dos testamenteiros de padre Barnabé. O padre nomeou-os como seus herdeiros 

universais, acrescentando que na falta deles, os filhos desses os substituiriam. Acreditamos, 

por algumas evidências, que os três referidos testamenteiros e herdeiros, tenham sido filhos do 

padre Barnabé Ribeiro. Não tendo o testador declarado diretamente a filiação, deixou a eles 

seus bens, garantindo assim que sua fortuna fosse transmitida à sua descendência. 

 O primeiro testamenteiro, Francisco de Paula e Silva, se casou com Anna Joaquina 

Carlota Duarte. Na lista nominativa para o arraial da Formiga de 1839, Francisco aparece com 

36 anos de idade, casado com Joaquina Carlota, de 34 anos, possuíam, então, 22 escravos. No 

fogo onde moravam, de número 807, encontravam-se doze dependentes, dentre eles, dez 

filhos do casal. Uma das filhas, Maria Cândida de Jesus, se casou com Francisco Antônio da 

Silva, filho do segundo testamenteiro do padre, Felisberto Antônio da Silva. Outra de suas 

filhas, Maria Justina da Silva, se casou com Antônio Rodrigues Nunes, irmão do tenente 

coronel Florêncio Rodrigues Nunes, esse, por sua vez, pai do coronel Aureliano Rodrigues 

Nunes. Os dois últimos, pai e filho, foram proprietários da fazenda Ponte Alta, fundadores da 

parentela dos “Rodrigues Nunes”, ou dos “Ponte Alta”, que na segunda metade do século 

XIX, se tornaria a maior oligarquia de proprietários de terra do município de Formiga166. 

                                                 
165 AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento, padre Barnabé Ribeiro da Silva (1822), Caixa 124. 
166 Sobre as elites coloniais e imperiais da região de Formiga, não existe nenhum trabalho acadêmico realizado 
até o momento, porém, obras de memorialistas locais fazem referência à importância da parentela dos 
“Rodrigues Nunes” ou os “Ponte Alta” e seu poder em fins do século XIX e início do XX, algo ainda a ser 
comprovado pela historiografia. Ver: CORRÊA, Leopoldo. Achegas à Historia do Oeste de Minas: Formiga e 
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O segundo testamenteiro do padre Barnabé, Felisberto Antônio da Silva, se casou com 

Bernadina Jacinta de São José, neta de Domingos Antônio da Silveira. Domingos foi um dos 

companheiros do mestre de campo Ignácio Corrêa Pamplona em sua expedição à região do 

campo grande, realizada em 1769 (ver Diagrama 1.2). Laura de Mello e Souza, abordando o 

relato da expedição do mestre de campo, se refere à Domingos Antônio como um dos 

“roceiros” e companheiros de Pamplona que, assim como era prática comum na época, 

versejou algumas estrofes em homenagem ao comandante da expedição167. Também 

Francisco Eduardo Pinto se refere à “Domingos Antônio da Sylveira”, que, como diversas 

pessoas que requereram sesmarias no “sertão do Alto São Francisco”, também conhecido por 

                                                                                                                                                         
Municípios vizinhos. Formiga: Consorcio Mineiro de Comunicação, 1993; PAULA SOBRINHO, José Francisco 
de. Op. Cit.(2007). 
167 SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit. (2007), p. 123. 
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Campo Grande, utilizou-se de uma fórmula comumente empregada por membros daquela 

expedição, exemplificada na seguinte petição de Antônio Afonso: “que ele se achava com 

escravos e criações de várias qualidades e sem terras para seu estabelecimento, e por 

necessitar delas, entrara com grande risco de calhambolas e outros mais, em companhia de 

Inácio Corrêa Pamplona a povoar o sertão do rio São Francisco para dentro, serra da Marcela 

e quilombo do Ambrósio” 168 (grifos do autor). Como recompensa pelos serviços prestados ao 

mestre de campo, Domingos Antônio recebeu a “Sesmaria do Córrego Fundo” 169, nas 

imediações do que viria a tornar-se o arraial de Formiga170.  

Receber sesmarias em troca de serviços prestados à coroa era uma prática que dizia 

respeito a lógica corporativa típica do Antigo Regime. Assim, os entrantes que 

acompanharam Pamplona no desbravamento da região, repetiram, no Oeste da comarca do 

Rio das Mortes , uma prática bastante comum a todo o território português, ou seja, ocupar em 

nome do rei, e, posteriormente, receber as mercês pelos serviços prestados. No caso a que nos 

referimos, o benefício foi a concessão de sesmarias nas terras férteis do Campo Grande. Sobre 

o mestre de campo Pamplona, Francisco Eduardo Pinto acrescenta:  

Ocupar os sertões, trazendo-os para o pleno domínio da Coroa, era uma ação 
que precisava ser delegada e recompensada. Foi o que aconteceu ao se 
autorizar Pamplona a desbravar o sertão dos confins da comarca do Rio das 
Mortes e incorporá-lo à autoridade portuguesa171.  
 

Felisberto Antônio, casado com uma das netas do companheiro de Pamplona, 

compareceu a lista nominativa de Formiga em 1839 declarando estar com 48 anos de idade, 

casado com Bernarda Jacinta, de 33 anos. No fogo onde moravam, foram listados três 

dependentes e 14 escravos. Uma das filhas de Felisberto, Maria Jacinta de São José, casar-se-

ia com Januário Ribeiro da Silva, neto do capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, irmão do 

padre Barnabé Ribeiro da Silva. Januário nasceu em Oliveira, na fazenda Lambari. 

Demonstrando que os possíveis netos do padre não deixaram de ser acolhidos no seio da 

família Ribeiro da Silva. 

                                                 
168 PINTO, Francisco Eduardo. Potentados e Conflitos nas Sesmarias da Comarca do Rio das Mortes. Niterói: 
UFJF, 2010. (Tese de Doutorado), p. 95. 
169 A sesmaria deu origem ao atual município de Córrego Fundo. PAULA SOBRINHO, José Francisco de. Op. 
Cit. (2007). v.2, p. 1855 
170 O mesmo aconteceu a Antônio José da Silva, companheiro do mestre de campo Pamplona. Antônio recebeu a 
sesmaria do Quilombo, como recompensa aos serviços prestados na “conquista do Campo Grande”, 
posteriormente, em 1779, Antônio vendeu a sesmaria ao alferes Manoel Ribeiro da Silva, irmão do padre 
Barnabé.  
171 PINTO, Francisco Eduardo. Op. Cit. (2010), p. 84. 
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 O terceiro testamenteiro, Joaquim da Silva, ou Joaquim da Silva Ribeiro, também se 

casou com uma das netas do referido Domingos Antônio da Silveira (Diagrama 1.2). Na lista 

nominativa de 1839 para Formiga, aparece com 36 anos declarados, casado com Maria de São 

Francisco, de 43 anos. Joaquim da Silva possuía neste momento 18 escravos, e sete 

dependentes ao fogo172. 

 O casamento dos testamenteiros do padre com as filhas do alferes Domingos Antônio 

da Silveira também pode ser enquadrado em outra estratégia abordada no topo anterior, 

comum às elites do período, a exogamia que unia diversas famílias das elites de um 

determinado lugar. Ao casarem seus filhos fora da parentela, buscavam fazê-lo unindo-se a 

famílias de igual nível social da região. 

 Concluímos ao refazer a trajetória dos três membros ordenados padres na primeira 

geração da família Ribeiro da Silva, que, dentre os motivos que os levaram a carreira 

sacerdotal, não esteve incluído o intuito de não dispersarem os bens da família, prática que a 

historiografia durante algum tempo veio a defender como fundamento dessa escolha.  

 De três filhos do casal fundador da família que se ordenaram sacerdotes, dois 

deixaram os bens que amealharam durante a vida a pessoas que, aparentemente, não estavam 

ligadas ao grupo familiar do qual eles se originavam. Provavelmente, como nos leva a 

acreditar os diversos indícios anteriormente mencionados, estes sacerdotes constituíram 

famílias às quais garantiram a transmissão dos bens que possuíam através de seus 

testamentos. O único padre que deixou seus bens aos membros da família paterna, 

notoriamente aos irmãos e sobrinhos, foi o mais velho desses, padre Damaso Ribeiro. 

Possivelmente ele seguiu de forma “reta” os preceitos da Igreja. Ao menos não deixou 

transparecer em nenhum momento de sua trajetória indícios de que tenha havido de si alguma 

descendência. Por outro lado, deve-se enfatizar que mesmo os padres que fugiam às 

normatizações, não deixavam de compartilhar daquela religiosidade setecentista. O fato de 

terem constituído família, não os distanciava, necessariamente, da sua devoção religiosa.  

Marcos Andrade também encontrou um caso semelhante na família Junqueira, na qual 

um padre constituiu família. O caso estudado pelo autor nos possibilita elucidar os motivos 

que levaram os padres da família Ribeiro da Silva a não declarar em seu testamento os filhos 

que possivelmente tiveram. Quarto filho do casal fundador da família Junqueira, padre 

Francisco Antônio Junqueira teve sete filhos, não reconhecendo nenhum deles em seu 

                                                 
172 APM – Lista Nominativa para Formiga (1839). 
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testamento de 1829. Segundo Marcos Andrade, tal prática corresponderia a uma estratégia 

familiar que visava proteger o nome da família. Porém, apesar desta tentativa, para o autor: 

O que chama a atenção no caso dos filhos do padre são os subterfúgios 
utilizados pela família para encobrir a paternidade e, por outro lado, os 
caminhos utilizados para a inserção desses membros na família ou na 
preocupação em “arranjar” bons casamentos para os filhos não 
reconhecidos173. 

 

 Mesmo tendo nomeado como testamenteiro um de seus irmãos, padre Francisco 

Junqueira garantiu a inserção de seus filhos em sua parentela. Uma das filhas do padre casou-

se com um primo. Dois possíveis netos do padre também se casaram na família; ambos os 

casos enquadram-se na estratégica endogamia praticada pelas famílias de elite. Prática que 

também pudemos encontrar na possível descendência dos padres da família Ribeiro da Silva, 

Miguel e padre Barnabé Ribeiro. Outra semelhança entre o caso levantado por Marcos 

Andrade e um caso que descrevemos, diz respeito às tentativas de salvaguarda do “nome da 

família”. Dos supostos filhos do padre Francisco Junqueira, apenas um herdou o nome da 

família: Antônio Glauceste Junqueira. Exposto na casa do padre Francisco, foi o único filho 

criado pelo pai. A comprovação de sua filiação ao padre ficou evidente quando ele, por 

ocasião da “Revolta de Carrancas”, em 1833; inquirido como testemunha do processo, 

afirmou ser sobrinho de Gabriel Francisco Junqueira, irmão do padre Francisco Junqueira174.  

 Nos casos levantados por nós, apenas um dos possíveis filhos de um dos padres da 

segunda geração da família, herdou o sobrenome da parentela. Foi o caso do terceiro 

testamenteiro do padre Barnabé Ribeiro, nomeado como Joaquim da Silva no testamento do 

padre em 1822, dezessete anos depois, na lista nominativa para Formiga de 1839, aparece 

como Joaquim Ribeiro da Silva175. 

  O testemunho do professor Antônio Lara Resende176, que escreveu suas memórias no 

começo do século XX, pode confirmar quão disseminada foi a prática da constituição de 

famílias por sacerdotes, ilustrando-a com um caso que se deu dentro da família Ribeiro da 

Silva. O testemunho também pode nos esclarecer o julgamento que contemporâneos faziam 

de tais práticas, bem como as motivações que levavam clérigos a esconder a existência de 

descendentes, ao menos em documentos oficiais como testamentos. Sobre o caso, Lara 

Resende afirma: 

                                                 
173 ANDRADE, Marcos Ferreira. Op. Cit. (2008), p.255. 
174 Idem, p. 256.  
175 APM - Lista nominativa para o Arraial de São Vicente Férrer da Formiga, 1839. 
176 Pai do jornalista e escritor modernista mineiro Otto Lara Resende. 
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(...) Pe. Damaso Pinto de Almeida Lara, primo de meu avô, foi cura da Capela de 
Salva Terra, onde morreu em Setembro de 1879. Dono de grande propriedade rural 
(Cachoeira da Salva Terra) alforriou todos seus numerosos escravos, e deixou 
muitos haveres a seus legítimos herdeiros, aliás, descendentes, fenômeno que na 
época a ninguém escandalizava, por sua frequência... Poucos são os que refletem 
sobre o prodígio de virtude necessária a um sacerdote para se manter fiel a seus 
votos vivendo isolado em um mundo desabitado, a centenas de léguas de outros 
sacerdotes. O povo tinha intuição piedosa e não estranhava que certos padres se 
fizessem chefes de família177. (Grifos Nossos).   
 

Padre Damaso Pinto era neto do alferes Antônio Ribeiro da Silva. Filho de dona Ana 

de Almeida e Silva e do capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, portanto, membro da terceira 

geração da família Ribeiro da Silva (ver Diagrama 1). Como o pai e os irmãos, foi um dos 

grandes proprietários escravistas do arraial da Lage (atual Resende Costa). Em seu 

testamento, datado de 1877, não existe nenhuma menção explicita aos filhos. Porém, é 

notório, assim como fizeram seus tios maternos, Pe. Miguel e Pe. Barnabé Ribeiro da Silva, 

que o Pe. Damaso Pinto tenha se utilizado estrategicamente da testamentária como 

instrumento que garantisse a transmissão dos bens que possuía a sua descendência não 

declarada. Assim, mesmo não fazendo qualquer menção aos filhos no testamento, o padre 

deixou sua principal fazenda, a “Fazenda Cachoeira da Salva Terra” (ver Figura 3.25 e 3.26) a 

Francisco de Almeida e Silva e seus filhos, bem como, a “fazenda que foi de Dona Micaela” 

aos filhos de Ana Francisca de Jesus. Dentre as últimas palavras escritas em seu testamento 

encontra-se a seguinte afirmação, em tom de ordem: “instituo por herdeiros dos 

remanescentes aos mesmos a quem deixo as Fazendas pois eu mesmo ditei e fiz esse 

testamento do meu punho”178. É evidente o esforço do padre em garantir a transmissão de 

seus bens aos descendentes não reconhecidos explicitamente no testamento.  

Sobre como se portava a família diante de tais “desvios”, Antônio Lara Resende 

acrescentou: 

Notícias como as da descendência do Padre Damaso, e outras referentes à 

descendência bastarda do Major Chiquinho, meu tio avô, só as ouvimos 

depois de homens feitos, tal a reserva que se guardava nas conversas em 

família179. (grifos nossos) 

 

                                                 
177 RESENDE, Antônio de Lara. Memórias: Tomo 1, de Belo Vale ao Caraça. Sem Local: Edição do Autor, 
1970, p.101. 
178 AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento, padre Damaso Pinto de Almeida Lara (1879), caixa 71. 
179 RESENDE, Antônio de Lara. Memórias:Tomo 1, de Belo Vale ao Caraça. Sem Local: Edição do Autor, 
1970, p.111. 
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  “A reserva que se guardava” em conversas motivava-se na proteção do nome da 

família, assim como o fizeram os Junqueira no caso supracitado180. Estratégias de 

“encobrimento” e “acolhimento” da descendência ilegítima de padres no século XVIII e XIX, 

como os exemplos demonstram, certamente eram práticas comuns. E assim como a 

endogamia, a exogamia entre as elites, e a migração; a “família do padre” pode ser 

considerada mais uma estratégia de reprodução de grupos familiares em processo de 

povoamento, sendo repetidas e reapropriadas de geração a geração181. 

Podemos concluir que todos os padres da primeira geração da família Ribeiro da Silva 

se envolveram em atividades econômicas, assim como padre Damaso Pinto, da terceira 

geração. Todos possuíam fazendas de produção de gêneros voltados para o abastecimento 

interno, demonstrando, dentro do âmbito de nossa pesquisa, que eles seguiram o padrão 

levantado por Marcela Milagre para a região de Pitangui, onde grande número de padres 

também se envolveu em atividades econômicas182. O que também foi comum em outras 

regiões da Colônia, como a historiografia vem demonstrando183.  

Tornar-se padre na segunda geração da família Ribeiro da Silva não foi uma estratégia 

de manutenção da fortuna familiar visando que ela não se dispersasse. Exceto no caso do 

primeiro filho, os outros que se ordenaram padres parecem ter constituído famílias assim 

como o fizeram seus irmãos não padres, com suas famílias legítimas. Ao menos os padres da 

segunda geração legaram seus bens a famílias rituais estruturadas em torno de seus fogos, 

                                                 
180 ANDRADE, Marcos Ferreira. Op. Cit. (2008), p.255. 
181 Além de ocorrido com padre Damaso Pinto, encontramos outro caso semelhante, na sexta geração da família 
Ribeiro da Silva. O que demonstra que as estratégias que envolviam a constituição de famílias por padres no 
grupo familiar perduraram por todo século XVIII e XIX. Trata-se do caso do padre Crispiniano Antônio de 
Souza. Padre Crispiniano era filho de Francisco José de Souza com sua prima Sabina Cândida dos Santos. Essa, 
por sua vez, era filha legítima do reverendo Crispiniano Antônio dos Santos, tida antes deste se ordenar. 
Crispiniano (avô) era neto de Genoveva de Almeida e Silva, filha do alferes Antônio Ribeiro da Silva (ver 
Diagrama 1). Portanto, Pe. Crispiniano (neto), nascido em 1851, pertencia à sexta geração da família Ribeiro da 
Silva. Em 1873, de acordo com procuração presente no inventário de seu pai, ele residia no seminário do Caraça 
(Inventário de Francisco José de Souza, 1853, fl.38.), se ordenado em 1875, foi pároco em Santa Rita até 1925, 
quando veio a falecer. Segundo um memorialista local, padre Crispiniano Antônio de Souza ficou famoso por 
cultivar uvas, com as quais produzia um vinho de excelente qualidade que chegou a ser exportado. Ver: SOUZA, 
Sebastião Higino. HARTUNG, Guilherme. Santa Rita do Rio Abaixo (Ritápolis): Memórias, Histórias e Causos. 
Gráfica Imprimex: São João del-Rei, 2012, p. 21. O mesmo memorialista, em entrevista concedida a nós em 
08/02/2012, disse ser de conhecimento da tradição oral que padre Crispiniano (neto) deixou diversos 
descendentes na região, tendo se ordenado padre por determinação dos pais, e, principalmente por determinação 
do avô, também padre, não demonstrava vocação para o sacerdócio, porém, mesmo com “desvios”, manteve-se a 
frente da paróquia por 50 anos, de 1875 a 1925, para não quebrar a tradição familiar no comando da paróquia 
local. O avô, padre Crispiniano Antônio dos Santos, havia sido o primeiro pároco de Santa Rita entre 1854 a 
1873, ele, Crispiniano (neto), foi o terceiro, sucedendo o avô na liderança espiritual da paróquia. Entre avô e neto 
apenas um padre esteve na liderança da paróquia, por dois anos, intervalo entre a morte do primeiro, e ordenação 
do segundo. Ver SOUZA, Sebastião Higino. Op. Cit. (2012). p. 20. 
182 MILAGRE, Marcela Soares. Op. Cit.(2011). 
183 TORRES, João Camilo de Oliveira. Op. Cit. (s.d.); VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. (1993) p.62; 
MILAGRE, Marcela Soares. Op. Cit.(2011); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit.(2008). 
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que, como veremos no próximo tópico, se comportavam de mesmo modo que as famílias 

legítimas constituídas pelos irmãos que não se ordenaram padres. Ou seja, tudo leva a crer que 

padres com descendência traçavam estratégias familiares comuns a qualquer família daquela 

época. Principalmente estratégias familiares comuns às elites do período, como a endogamia 

familiar, e a exogamia entre as elites locais. Pelos casos levantados também podemos concluir 

que o comportamento dos padres que constituíam famílias ilegítimas se repetiu no decorrer 

das gerações, de modo que, conjugado à ideia da batina como profissão, foi comum a imagem 

do padre chefe de família.  

 

1.4. Casamento Entre Iguais: Parentela, Endogamia e Estratégias Matrimoniais 

 

Como apresentamos anteriormente, e a historiografia vem comprovando, dentre as 

estratégias matrimoniais empregadas pelas elites coloniais e imperiais, a endogamia tornou-se 

uma prática recorrente. No primeiro tópico desse capítulo, tratamos da exogamia enquanto 

estratégia matrimonial adotada pelas elites locais, geralmente traçadas por famílias recém-

chegadas a uma determinada região, como foi do grupo familiar que analisamos, na comarca 

do Rio das Mortes.  

A endogamia só foi possível para os Ribeiro da Silva a partir do último quartel do 

século XVIII, tendo em vista que nesse momento aparecem os primeiros netos e bisnetos do 

casal fundador, aqueles que poderiam casar entre si. Exatamente sobre o casamento de netos e 

bisnetos com tios e primos que trataremos neste tópico, as uniões endogâmicas dentro da 

família consanguínea, bem como os casamentos no interior da parentela.  

Sílvia Brügger detectou um aumento de casamentos consaguíneos e casamentos 

realizados dentro da parentela, na passagem do século XVIII para o XIX, na região de São 

João del-Rei184. Não foi apenas na comarca do Rio das Mortes que as uniões endogâmicas 

alcançaram altos índices, principalmente em famílias da elite. Esse quadro foi constatado em 

diversas regiões do Império Brasileiro, conforme vem demonstrado a historiografia recente185. 

Marcos Andrade apontou a estabilidade econômica alcançada na comarca do Rio das 

Mortes, no início do século XIX, como um dos motivos que levaram as famílias de elite a se 

                                                 
184 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007), p.274. 
185 MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Bahia Século XIX: Uma Província no Império. Nova Fronteira: Rio de 
Janeiro, 1992; FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998); BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007); 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 



 

78 
 

fecharem em torno de si mesmas. O autor observou que, “este padrão evitava a fragmentação 

das posses e fortalecia socialmente e politicamente o nome da família”186.  

Silvia Brügger, analisando as escolhas matrimoniais de algumas famílias proprietárias 

de São João del-Rei, concluiu que as alianças matrimoniais com homens portugueses tiveram 

maior frequência no século XVIII, quando comparadas ao século XIX. A autora atentou para 

o fato de que quase todas as parentelas tinham no seu casal tronco a presença de um homem 

português, porém, a partir do final do século XVIII, começa a ocorrer maior número de 

casamentos consanguíneos e casamentos com membros da parentela187. Com base na 

historiografia sobre o tema, principalmente nos trabalhos de Kátia Mattoso e Sheila Faria, 

Silvia Brügger afirmou:  

(...) a incorporação de comerciantes portugueses se manifestou, sobretudo, 
em momentos de necessidade de crédito. Em épocas de maior rentabilidade 
do açúcar, como na primeira metade do oitocentos, as famílias senhoriais 
poderiam fechar-se em torno de si mesmas188. 

 

Na comarca do Rio das Mortes também aconteceria o mesmo. A estabilidade 

econômica da região na primeira metade do século XIX possibilitou o fechamento das 

famílias em torno de si mesmas, através das uniões endogâmicos.  

Os dados levantados para família Ribeiro da Silva confirmam o que a historiografia 

tem apontado sobre o modelo de transição da tendência exogâmica do século XVIII, para 

tendência endogâmica do século XIX. Como vimos, três das quatro filhas do alferes Antônio 

Ribeiro se casaram no século XVIII com portugueses, estranhos à parentela. Portanto, 

realizaram uniões matrimoniais exogâmicas. Já na terceira geração, como veremos, os 

membros do grupo familiar tenderam a realizar uniões matrimoniais endogâmicas. 

A necessidade de casar filhas com portugueses esteve estreitamente ligada à 

necessidade de crédito. Sobre tal necessidade, Silvia Brügger afirmou:  

Não resta dúvida de que a primeira metade do século XIX, em São João del-
Rei, pode ser considerada um momento de estabilidade econômica. A região 
foi, no período, um grande pólo de produção e distribuição de gêneros de 
abastecimento, ampliado especialmente após a chegada da família real no 
Rio de Janeiro. A expansão das atividades comerciais influenciou de 
diversas formas as estratégias familiares, possibilitando uma maior 
estabilidade aos setores voltados para a produção destinada ao abastecimento 

                                                 
186 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2008), p.251. 
187 Entendam-se como membros da parentela, pessoas que possuíam algum vínculo com a família, que não 
necessariamente passasse pela consanguinidade, como, por exemplo: irmãs de esposas falecidas ou parentes 
consanguíneos de cônjuges de algum membro da família. Ver: BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007), 
p.273. 
188 Idem, p.274-275. 
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interno. Este tipo de produção, segundo Carla Almeida, seria menos 
dependente de crédito do que o período áureo da mineração189. 

 
As unidades familiares formadas pelos filhos do casal fundador da família, na segunda 

metade do século XVIII, voltaram-se todas para a produção de gêneros alimentícios, seguindo 

a tendência do mercado190 (ver Capítulo II). O que veio a influenciar nas estratégias 

matrimoniais empregadas pela terceira geração da família, na transição do século XVIII para 

o XIX. Ou seja, da exogamia predominante na segunda geração, os membros da terceira 

geração tenderam à se unir com consanguíneos e membros da parentela: tenderam à 

endogamia. 

 

Endogamia no interior da Família Ribeiro da Silva 

 

Ao tratarmos de dados quantitativos, em longa duração, como fazemos adiante nas 

tabelas sobre alianças matrimoniais, agregamos os casamentos consanguíneos aos casamentos 

dentro da parentela191, essa, por sua vez, entendida como parte da família que não 

necessariamente possuía vínculos consanguíneos, como irmãs de esposas de membros 

consaguíneos, primos e filhos dessas etc, unidos a uma parentela principalmente via 

                                                 
189 BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007), p. 275. 
190 Outro aspecto levantado por Alcir Lenharo e aprofundado por Marcos Andrade diz respeito à projeção 
política que os proprietários sul mineiros alcançaram na primeira metade do século XIX, devido aos vínculos 
econômicos que possuíam com o Rio de Janeiro. O segundo autor aprofunda a questão da importância política 
dos fazendeiros/negociantes do Sul de Minas na formação do Estado Imperial Brasileiro, destacando, a partir de 
fontes em sua maioria regionais, a relação: família, abastecimento e política, ver: ANDRADE, Marcos Ferreira 
de. Op. Cit. (2008). Para a região mais próxima à sede da comarca, São João del-Rei, Silvia Brügger cita o 
exemplo do senador Dr. Gabriel Mendes dos Santos, neto de dona Genoveva de Almeida e Silva, filha do alferes 
Antônio Ribeiro da Silva. Para Sílvia Brügger, “a importância de se representar junto ao centro do poder (...) 
fazia que o prestígio e o acesso às articulações políticas fossem privilegiados na orientação dos rumos 
familiares” (BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007, p.275). Deste modo, naquele momento, mais que 
antes, o ganho de status e relações políticas por parte da parentela pode ter sido procurado mais do que a riqueza, 
devido à proximidade das relações sociais que envolviam esta sociedade e a corte radicada no Rio de Janeiro. O 
que também ajuda a pensar a semelhança entre as alianças matrimoniais observadas em lugares diferentes e 
geograficamente distantes da comarca, como Campo dos Goitacases e o Recôncavo Baiano, ou seja, a 
preferência pela endogamia. Ver: BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007), p.275. Ver também: 
LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação: o abastecimento na Corte na formação política do Brasil, 1808-
1842. São Paulo: Símbolo, 1979.   
191 Utilizamos o conceito de “parentela” no sentido próximo ao empregado por Vieira Junior, segundo o qual, a 
parentela constitui-se nas pessoas ligadas à família por parentesco ritual, os compadres as comadres, e ou por 
parentesco consanguíneo, estabelecendo uma relação de reciprocidade e troca de favores por um período 
determinado. Em um sentido mais amplo, incluindo os agregados, os protegidos; a parentela diz respeito a todos 
os aliados de um grupo familiar, com a precisa conotação de família extensa. A parentela se distingue da 
“família” no sentido em que esta diz respeito a um âmbito mais restrito dentro da “rede familiar”. VIEIRA 
JÚNIOR, Antônio Otaviano. Entre paredes e bacamartes: história da família no sertão (1780-1850). Fortaleza: 
Edições Demócrito Rocha/ Hucitec, 2004, p. 210.   
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matrimônio e compadrio192.  Tratamos todas estas uniões como casamentos endogâmicos. 

Deste modo, o sistema de parentesco foi abordado como um continuum das práticas de 

“aliança” estrategicamente utilizadas em momentos precisos da vida familiar de um 

determinado grupo, que relacionaremos a conjunturas próprias do recorte temporal escolhido 

(sec. XVIII e XIX), tendo como baliza o tema da família e seu papel no processo de 

povoamento.  

Ao analisarmos os casamentos realizados dentro da parentela, e não apenas aqueles 

ditos “consanguíneos”, acreditamos contemplar uma questão comumente levantada por 

antropólogos, mais pouco abordada por historiadores da família: como a consanguinidade é 

apropriada por um grupo ao traçar seus sistemas de parentesco? Creditamos, assim como 

Robin Fox, que a “consanguinidade ‘real’ é difícil de estabelecer com segurança e as nossas 

noções científicas de relacionamento genético não são conhecidas de todos os povos e 

culturas”193, ao que estendemos não serem conhecidas em tempos pretéritos às descobertas de 

Mendel sobre os padrões genéticos de hereditariedade, ou seja, à segunda metade do século 

XIX. Assim, nas alianças matrimoniais empregadas pela família Ribeiro da Silva, seguindo os 

passos da antropologia, preferimos encarar o parentesco enquanto contínua reprodução de 

alianças matrimoniais, mais que a consanguinidade “real” dos nubentes. O que em processos 

de povoamento, formação e manutenção de fortunas, significa dizer que o parentesco absorvia 

as relações consanguíneas, mas para o próprio sucesso desses processos, necessitava estender 

a família à esfera da parentela, sobretudo via alianças matrimoniais.  

Por exemplo, ao tratarmos do universo de casamentos da segunda geração da família 

Ribeiro da Silva, no primeiro tópico deste capítulo, o casamento entre um filho do casal 

fundador e um membro da parentela dos Góes e Lara, foi classificado como um casamento 

exogâmico, posto que as duas famílias, naquele momento preciso, eram “estranhas” uma a 

outra, ou seja, ainda não haviam estabelecidos alianças matrimoniais contínuas. Porém, ao 

fazermos um apanhado do total dos casamentos realizados pela família Ribeiro da Silva, do 

século XVIII ao século XIX, quando, neste último século, muitos dos descendentes da 

segunda geração dos Ribeiro da Silva, também o eram da parentela dos Góes e Lara, 

                                                 
192 Neste tópico partimos da ideia de “endogamia à parentela” tendo como exemplo o quadro elaborado por 
Silvia Brügger onde a autora trabalha com a definição de parentela enquanto “pessoas que já possuíam algum 
vínculo com a família estudada, mas que não passava pela consanguinidade”, sendo considerados como 
exemplos “casamentos com irmãs de esposa falecida ou parentes de cônjuges de algum membro da família”, 
BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007), p.273. Em nosso trabalho estendemos à definição do conceito 
de parentela citado de Silvia Brügger, à conceituação que dele faz Vieira Junior, considerando que além de 
membros ligados por consanguinidade, pertenciam à parentela aqueles ligados por parentesco ritual. VIEIRA 
JÚNIOR, Antônio Otaviano. Op.Cit, (2004), p. 210.   
193 FOX, Robin. Parentesco e Casamento: uma perspectiva antropológica. Lisboa: Ed. Vega, 1986, p.36.  
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consideramos, a título metodológico, que famílias sucessivamente ligadas à família Ribeiro da 

Silva, fizeram parte da mesma parentela. Portanto, consideramos que tais grupos, ao casarem 

entre si, realizaram casamentos dentro da parentela, obviamente, quando tratamos do recorte 

temporal de dois séculos.  

Por outro lado, ao retrocedermos o recorte cronológico à segunda metade do século 

XVIII, como fizemos no primeiro tópico deste capítulo, um Góes e Lara não pertenceria à 

parentela dos Ribeiro da Silva, posto que no momento de seu casamento nesta família, as duas 

parentelas ainda não haviam se aliado através de sucessivos matrimônios. Só a partir da 

terceira geração, com ascendência tanto dos Ribeiro da Silva quanto dos Góes e Lara, é 

possível falar que um novo casamento entre dois membros de ambas as famílias tratar-se-ia de 

um casamento dentro da parentela.  

O mesmo se pode dizer quando visualizamos o total de casamentos realizados pela 

família do século XVIII ao XIX, tomando-se como dado constatado que a família Góes e 

Lara, dentre outras, sucessivamente casou seus membros com membros da família Ribeiro da 

Silva, o primeiro casamento de um indivíduo daquela parentela com um da segunda é 

considerado interno a parentela, na escala retroativa de dois séculos.  

 Como podemos visualizar na Tabela 1.2, abaixo, encontramos 273 referências194 a 

casamentos realizados por membros da família Ribeiro da Silva, da primeira à sexta geração, 

distribuídos entre o século XVIII (23) e XIX (250). Desses, 120, ou 43,95% dos casamentos, 

foram realizados entre membros da parentela, ou seja, foram alianças matrimoniais 

endogâmicas à parentela; 119 (43,60%) foram realizados com pessoas fora da parentela195, 

portanto, uniões exogâmicas; 34 casamentos (12,45%), não puderam ser identificados.  

Mesmo com uma amostragem representativa, o total de casamentos encontrados da 

primeira à sexta geração certamente não corresponde ao total real das uniões matrimoniais 

realizadas pelos membros da família, devido mesmo ao limite de alcance das fontes 

pesquisadas. Porém, trata-se de uma amostragem substancial, que pode nos dar indícios 

                                                 
194 Classificamos como “referência” qualquer dado que aponte para o fato de que um membro da família se 
casou. Portanto, se em um inventário ao se levantar os herdeiros do espólio afirma-se que um dos filhos 
encontrava-se casado, porém sem informar o nome do conjugue, agregamos esse dado ao conjunto dos 
casamentos considerando-o um casamento, porém não o identificando se com um membro da parentela, ou com 
um membro externo a ela. O banco de dados sobre casamentos da família Ribeiro da Silva foi montado a partir 
do cruzamento de diversas fontes: registros de batismos e casamentos, genealogias sobre a família, testamentos e 
inventários post mortem, processos criminais, dentre outras. Buscou-se, portanto, ao cruzar as diversas fontes, 
suprir ao máximo as lacunas existentes de umas e outras.  
195 Considera-se nessa análise “pessoas fora da parentela”, aquelas que não possuíam relação explicita de vínculo 
ritual ou consanguíneo com membros do grupo familiar analisado. 
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confiáveis quanto ao comportamento das alianças matrimoniais do grupo na transição do 

século XVIII para o XIX. 

De um modo geral, as alianças matrimoniais endogâmicas se sobrepuseram levemente 

às alianças exogâmicas, de 43,95% para 43,60%, respectivamente. Isso demonstra que, 

independente do período (século XVIII ou século XIX), as uniões endogâmicas à parentela 

estiveram presentes.  

 

 

Levando-se em consideração que as uniões endogâmicas eram motivadas pela 

estabilidade econômica, entendida neste caso como a não dispersão de bens e terras de um 

grupo familiar estreitamente ligado à produção agrícola, podemos concluir que a sobreposição 

de uniões endogâmicas à exogâmicas é um indicativo do poder de territorialização destas 

famílias, portanto, atestam seu pertencimento à elite agrícola da comarca do Rio as Mortes. 

Porém, este poder de territorialização não se deu de mesma forma no interior da parentela. É o 

que podemos observar ao desagregarmos os dados relacionando-os aos oito grupos de 

descendência formados por membros da segunda geração da família, excluídos os possíveis 

filhos de padres.   

 Antes disso podemos ainda inferir algumas conclusões do quadro geral das alianças 

matrimoniais realizadas pela família Ribeiro da Silva (ver Tabela 1.2). Ao desagregarmos os 

dados por século, encontramos 23 casamentos para o século XVIII, e 250 para o século XIX. 

A diferença numérica diz respeito à própria dinâmica de reprodução da família, que, 

naturalmente, se multiplica no decorrer do tempo, o que explica a concentração de registros 

principalmente no século XIX, onde os membros da terceira geração, que giravam em torno 

de 80 netos, casaram seus filhos. O que aumentou exponencialmente o número de casamentos 

Sec. XVIII Sec. XIX Total

Endogamia 6         (26,09%) 114      (45,6%) 120    (43,95%)

Exogamia 17       (73,91%) 102      (40,8%) 119    (43,60%)

Não Identificados 0 34        (13,6%) 34      (12,45%)

Total 23    (100%) 250       (100%) 273     (100%)

Tabela 1.2 – Endogamia e Exogamia na Família Ribeiro da Silva (Séc. XVIII e XIX)

FONTE: Inventários post-mortem e testamentos AHET II, IPHAN/SJDR. Assentos de Batismos e Casamentos,
Arquivo da Matriz de Nsa. Senhora do Pilar de S. João del-Rei. Genealogias Projeto Compartilhar e outros.
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até por volta da sexta geração, que se casou no fim do século XIX, limite do recorte temporal 

desta pesquisa.  

 No século XVIII, dos 23 casamentos levantados, 17 foram realizados fora da 

parentela, portanto, 73,91% das alianças matrimoniais foram exogâmicas, contra 26,09% de 

alianças endogâmicas. A cifra demonstra grande diferença a favor das escolhas por uniões 

exogâmicas. Tal fato corrobora com os dados levantados por Sílvia Brügger para a região de 

São João del-Rei no século XVIII, apontando para a predominância de casamentos 

exogâmicos à parentela196. Como atesta Silvia Brügger, muitas destas alianças exogâmicas 

foram realizadas com elementos portugueses, quadro que viria a mudar na centúria seguinte. 

 Para o século XIX encontramos 250 casamentos: destes, 114 (45,06%) foram 

realizados entre membros da parentela; 102 (40,08%) foram realizadas com membros 

externos à parentela; por fim, em 34 (12,45%) dos casamentos não pudemos encontrar o nome 

do contraente ou ficamos em dúvida quanto à sua relação com a família, portanto, 

classificamos como não identificados.  

Nota-se que no século XIX, ao contrário do que ocorreu no século XVIII, a taxa de 

endogamia se sobrepôs a taxa de exogamia, 45,6% contra 40,8%. Mesmo se somássemos os 

casamentos “não identificados” à taxa de uniões exogâmicas, o que totalizaria 54,4% dos 

matrimônios, a taxa de uniões endogâmicas ainda mostrar-se-ia expressiva. Tal fato nos leva a 

concluir que, assim como Silvia Brügger observou em São João del-Rei, as estratégias 

matrimoniais da família Ribeiro da Silva no século XIX, tenderam à endogamia. Isso devido à 

estabilidade econômica alcançada na região naquele momento, se refletindo nos arranjos 

matrimoniais traçados pelas famílias. Tal prática mostra-se evidentemente contrária à que 

ocorreu no século XVIII, quando a economia aurífera exigia a entrada de maior número de 

homens portugueses no grupo familiar, por questões de crédito, por exemplo; ou quando, 

devido à presença ainda recente da família na região, seus membros tenderam a aliar-se com 

membros de famílias da elite local já consolidada, o que fez com que predominassem uniões 

exogâmicas nos casamentos realizados por membros da família durante o século XVIII, 

prática que descrevemos no primeiro tópico desse capítulo.  

De outro modo, ao desagregarmos os dados da Tabela 1.2 por membros da segunda 

geração que tiveram filhos, como pode ser visualizado na Tabela 1.3, verificou-se que houve 

diferenças internas ao grupo quanto à tendência à endogamia, levando em consideração que 

os filhos dos membros da segunda geração, cujos casamentos serviram à composição da 

                                                 
196 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007), p.274. 
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tabela, se casaram, em sua grande maioria, no século XIX. As diferenças internas aos 

subgrupos formados a partir de membros da segunda geração estavam estreitamente ligadas a 

fatores inerentes às próprias regiões geográfica para as quais esses membros migraram, e/ou, à 

capacidade econômica do novo grupo familiar formado a partir da segunda geração. 

 

 Na leitura da Tabela 1.3, podemos perceber que a taxa de endogamia se sobrepôs a 

taxa de exogamia apenas em dois casos de unidades familiares formadas a partir da segunda 

geração da família Ribeiro da Silva. Foram eles os subgrupos formados a partir das unidades 

familiares de Ana de Almeida e Silva (69% de casamentos endogâmicos, para 20% de 

exogâmicos), e no subgrupo de Inácio Ribeiro da Silva (52% de casamentos endogâmicos, 

para 34% de exogâmicos).  

 Já no grupo formado pelo capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, a taxa de 

endogamia se equiparou à de exogamia (43% para 43%). Nos subgrupos restantes, três não 

alcançaram uma taxa de endogamia maior que 33%. Foram eles os formados por Antônio 

Ribeiro da Silva (filho) (22% de casamentos endogâmicos, para 67% de exogâmicos), o de 

Luiz Ribeiro da Silva (33% de casamentos endogâmicos, para 47% de exogâmicos) e o de 

Mariana de Almeida e Silva (33% de casamentos endogâmicos, para 54% de exogâmicos). 

 Por fim, em dois subgrupos, apesar da taxa de endogamia não superar a de exogamia, 

encontramos um taxas de uniões endogâmicas próximas às taxas de união exogâmica, foram 

estes os formados por Manoel Ribeiro da Silva (47% de casamentos endogâmicos, para 54% 

de exogâmicos) e Genoveva de Almeida e Silva (43% de casamentos endogâmicos, para 46% 

de exogâmicos). O que poderia explicar as diferenças nas taxas de casamentos endogâmicos 

no interior da família Ribeiro da Silva?  

 Primeiro podemos começar com uma análise mais detalhada dos subgrupos nos quais 

as taxas de endogamia foram mais altas. Como a historiografia já vem demonstrando, altas 

Segunda Geração Antônio Mariana Manoel Genoveva José Luiz Inácio Ana

Casamentos 
Endogâmicos

22% 33% 47% 43% 43% 33% 52% 69%

Casamentos 
Exogâmicos

67% 54% 53% 46% 43% 47% 34% 20%

Não Identificados 11% 13% 0% 11% 14% 20% 14% 11%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabela 1.3 – Endogamia e Exogamia nos Grupos da 2ª Geração da Família Ribeiro da Silva (sec. XVIII e XIX)

FONTE: Inventários post-mortem e testamentos AHET II, IPHAN/SJDR.  Assentos de Batismos e Casamentos - Arquivo da Matriz de Nossa. 
Senhora do Pilar de S. João del-Rei. Genealogias Projeto Compartilhar e outros. 
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taxas de endogamia estão diretamente relacionadas à estabilidade econômica e ao poder 

político de uma família em uma determinada região. Esse comportamento também pôde ser 

em nossos estudos de caso. Os dois subgrupos familiares nos quais a taxa de endogamia 

ultrapassou a taxa de exogamia, somado ao de José Ribeiro de Oliveira e Silva, no qual essas 

taxas se equiparam, foram os grupos nos quais encontramos as maiores fortunas para a família 

no século XIX (ver Capítulo II). Isso prova que dentro de nossa amostragem, taxas altas de 

endogamia estavam diretamente ligadas à estabilidade econômica e poder política do grupo 

familiar. Tal constatação, a predominância de uniões endogâmicas, não excluía estratégias 

exogâmicas visíveis, nas quais membros destas famílias se casavam com membros de outras 

famílias da elite regional ou até de outras províncias, sobretudo visando alianças políticas com 

outras parentelas de mesmo nível social.  

O primeiro destes subgrupos nos quais a taxa de endogamia mais se sobrepôs a exogamia 

(52% para 32%), aquele formado por Inácio Ribeiro da Silva, tornou-se um grupo familiar de 

grande poder (político e econômico) na região de Oliveira. Nesse arraial, que durante o século 

XIX elevou-se à vila e depois cidade, os descendentes do alferes Inácio Ribeiro da Silva e de 

seu irmão, o capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, através de sucessivas uniões 

matrimoniais endogâmicas, deram origem a diversas famílias de uma poderosa parentela 

local197(os Ribeiro da Silva, Ribeiro de Oliveira e Silva, Ribeiro da Silva Castro e Ribeiro de 

Castro) que, junto a outras parentelas da elite oliveirense, foram pioneiros no processo de 

urbanização da cidade198 e modernização de setores de sua economia. Alguns dos 

descendentes dos irmãos Inácio e José Ribeiro de Oliveira e Silva investiram, por exemplo, no 

                                                 
197 Guilherme Claudino em artigo sobre redes de poder, política e disputas partidárias em Oliveira durante o 
Segundo Reinado, identificou, por meio da análise de processos criminais, diversos membros da família Ribeiro 
da Silva envolvidos nas disputas políticas locais, alindo-se a outras famílias da elite oliveirense, inclusive em 
conflitos armados, ver: CLAUDIDO, Guilherme Pereira. Entre facas e togas: A disputa pelo poder em Oliveira 
1868. In: Anais Eletrônicos do VII Congresso de Iniciação Científica da UFSJ. São João del-Rei, 2008, p.07, 12 
e 19. Outro trabalho acadêmico que faz referência ao poder da parentela dos “Ribeiro” na cidade de Oliveira, e 
suas implicações políticas, no caso específico, o poder de influência do grupo nas decisões tomadas no 
julgamento de um crime cometido por um escravo da família, ver: CARVALHO, Leonam Maxney. Africanos e 
crioulos no banco dos réus – Justiça, sociedade e escravidão em Oliveira, MG, 1840 – 1888. Belo Horizonte: 
UFMG, 2009. (Dissertação de Mestrado). p. 152.  
198 Na ausência de demais pesquisas historiográficas sobre município de Oliveira, existem diversas fontes que 
tratam do poder da família Ribeiro da Silva na região, dentre elas o trabalho acadêmico do arquiteto Heraldo 
Tadeu Laranjo Mendonça, sobre a formação urbana e a arquitetura da cidade, onde se encontra a informação de 
que “a família Ribeiro esteve sempre ligada às atividades rurais e representou no município, durante o século 
XIX, o modelo do poderio econômico rural dos senhores de terra, construtores de sobrados e primeiros 
assimiladores das mudanças nos hábitos de viver e morar” (MENDONÇA, Heraldo Tadeu Laranjo. Memória 
Arquitetônica de Oliveira. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas, 1987, p.125). Outro trabalho, 
de cunho memorialístico, abordando a história da cidade de Oliveira, que se refere inúmeras vezes ao poder da 
parentela dos “Ribeiro” na região, é o livro do professor Luiz Gonzaga Fonseca, ver: FONSECA, Luiz Gonzaga 
da. História de Oliveira. Oliveira: Centenário, 1961. 
 



 

86 
 

prolongamento da “Estrada de Ferro Oeste de Minas” de São João del-Rei até o município de 

Oliveira, no final do século XIX199. Eles principiaram também a disseminação da cultura de 

café no município no mesmo período, cultura que gerou grandes fortunas para elite local200.  

O segundo subgrupo no qual a taxa de endogamia ultrapassou a taxa de exogamia foi 

aquele formado pelo casamento de dona Ana de Almeida e Silva com o capitão Joaquim Pinto 

de Góes e Lara, na região do arraial da Lage (atual cidade de Resende Costa). Este subgrupo 

esteve ligado à parentela dos Pinto de Góes e Lara, que entrecruzando-se à outras famílias da 

região, principalmente àquelas que tinha em sua raiz a já mencionada família Góes e Lara 

(primeiro tópico), dominaram as terras do arraial da Lage, tornando-se uma das famílias mais 

poderosa da região no século XIX. 

 De acordo com dados levantados por Maria Lúcia Resende, o arraial da Lage no 

século XIX foi um dos maiores concentradores de escravos da comarca do Rio das Mortes201. 

Grande parte dessa escravaria estava nas mãos de membros da parentela dos Góes e Lara.

                                                 
199 Segundo Bruno Nascimento Campos, “Tendo sido inaugurada em 28 de agosto de 1881, com a presença do 
Imperador D. Pedro II e dois ministros, o de Agricultura e o da Marinha” (...) A Companhia Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, “Procurando meios para seu desenvolvimento, (...) buscou prolongar a sua linha, tratando logo 
de adquirir a concessão, então existente, de uma estrada de ferro que, partindo de São João del-Rei, se dirigisse a 
Oliveira, com um ramal para Ribeirão Vermelho. Um dos primeiros atos da diretoria da Oeste eleita em 9 de 
setembro de 1884 foi adquirir a Estrada de Ferro de São João del-Rei a Oliveira. No início de 1886 a Oeste 
inaugurou os trabalhos de construção em São João del-Rei. Em outubro de 1887 foi inaugurado o trecho até 
Oliveira e em abril de 1888 o de Ribeirão Vermelho, pontos terminais da concessão” (Grifos Nossos). 
CAMPOS, Bruno Nascimento. Tropas de Aço: Os Caminhos de Ferro do Sul de Minas (1875-1902). São João 
del-Rei: UFSJ, 2012. (Dissertação de Mestrado). Segundo o professor Luiz Gonzaga, memorialista local, ao 
coronel Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, junto à outros abastados oliveirenses, dentre eles seus parentes, o 
capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro e o coronel João Ribeiro da Silva, foi concedido aos 7 dias de Janeiro de 
1880, pelo governo da província através da lei 2.625, o direito da construção de uma “estrada de ferro de bitola 
estreita que, partindo de São João del-Rei, viesse até Oliveira” o que renderia a eles “a garantia de juros a 7% 
durante 40 anos sobre o capital de três mil contos; capital esse elevado a quatro mil em 1882 pelo então 
administrador da província dr. Teófilo Otoni”. FONSECA, Luiz Gonzaga da. História de Oliveira. Oliveira: 
Centenário, 1961, p.188. 
200 De acordo com o memorialista Luiz Gonzaga da Fonseca, João Ribeiro da Silva foi um grande fazendeiro 
local, e teria participado do que ele denominou “a segundo fase da cafeicultura oliveirense”. Segunda, em 
relação a uma primeira fase embrionária. De acordo com o memorialista, esta segunda fase que perdurou de 
1870 a 1887, teria sido motivada pela alta dos preços do café, consequência da geada que assolou os cafezais da 
Zona da Mata e de São Paulo, “e por uma praga que ficou célebre nos anais agrícolas do país” por ter acabado 
com as lavouras dessas regiões. A alta do café teria feito com que, dentre outros fazendeiros de Oliveira, o 
tenente João Ribeiro da Silva derrubasse suas reservas de manta nativa na Fazenda da Lagoa e plantasse a 
“valiosa rubiácea”. FONSECA, Luiz Gonzaga da. Op. Cit. (s.d.) p. 188. Destarte o cunho memorialista da 
narrativa do autor, suas assertivas são indícios do poder alcançado pelo subgrupo da família Ribeiro da Silva que 
se fixou na região da cidade de Oliveira. O poder econômico do subgrupo se comprova quando analisamos suas 
fortunas, ver: Capítulo II. 
201 Segundo Maria Lúcia Chaves, “A porcentagem de escravos na população total do Distrito é das mais altas da 
Comarca. Foi o maior índice do termo de São José del-Rei, apenas superado por cinco distritos do termo de São 
João del-Rei, em 1835”. TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família Escrava e Riqueza na Comarca do 
Rio das Mortes: O Distrito da Lage. São Paulo: Annablume; Coronel Xavier Chaves: Prefeitura Municipal, 2006, 
p.37. 
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  Sobre o capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, Maristela Peluzzi, em trabalho 

monográfico sobre a história regional, afirmou:  

(...) além de possuir propriedades rurais como as fazendas do Ribeirão e da 
Ponte Alta, meação da fazenda do Rio do Peixe e casa no Arraial, era 
detentor também de morada na própria Vila de São José. (...) Ao que tudo 
indica, era realmente o maior escravista da Lage naquela época, cujo 
inventário menciona a falta de conhecimento dos filhos sobre o montante 
total dos bens202. 

 

O poderio desta família sobre o arraial foi tão grande que Paula Chaves Teixeira, em 

estudo sobre a atuação do comerciante Gervásio Pereira de Alvim – sogro de um dos filhos do 

capitão Joaquim Pinto – constatou que apenas os dois fogos juntos, de Gervásio e de Joaquim, 

detinham 18,79% da escravaria total do distrito da Lage em 1831, que somava 660 

indivíduos. O primeiro possuía então, 52 escravos, o segundo, 72 – juntos contavam com 124 

cativos. Se somássemos os escravos de toda parentela que possuía fogos nesse distrito, 

certamente essa porcentagem se multiplicaria muito mais203.  

No outro extremo, encontramos três subgrupos familiares formados a partir da 

segunda geração da família Ribeiro da Silva, nos quais a taxa de endogamia não ultrapassou 

33%. O primeiro deles, em que figura Antônio Ribeiro da Silva (filho), as possíveis 

explicações para a baixa taxa de endogamia em sua prole (22%), podem ser inferidas de dois 

fatores. Antônio era o membro mais velho da segunda geração (ver: Diagrama 1). Como 

vimos no primeiro tópico deste capítulo, Antônio se casou na década de 1760, sendo o 

primeiro dos filhos do casal fundador a deixar a lar paterno. Ao reconstituirmos as alianças 

matrimoniais da segunda geração da família, encontramos duas matrizes que nortearam as 

escolhas de aliança exogâmicas com a elite local. Ao casar seus filhos, a família do alferes 

Antônio Ribeiro (pai), buscou sempre famílias que possuíam em sua genealogia ligações 

remotas com paulistas, primeiros povoadores de Minas, portanto, aqueles que possuíam o 

status de descobridores. Também buscaram famílias que pertenciam à elite econômica da 

região. Vimos que apenas dois dos filhos homens do alferes casaram-se em famílias que 

possuíam status de fundadores, e, por conseguinte, conheciam o modus operandis da 

produção e das relações políticas locais, porém, não pareciam pertencer à elite econômica da 

região: Antônio Ribeiro (filho), e Manoel Ribeiro. Esses foram justamente os filhos homens 

mais velhos do casal fundador, que, ao casarem, ainda no segundo quartel do século XVIII, 

                                                 
202 PELUZZI, Maristela de Oliveira. Os Grandes Proprietários Escravistas do Distrito da Lage (1830-1850). 
São João del-Rei: UFSJ, 2003. (Monografia de pós-graduação Latu Sensu), p.18. 
203 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre Mineiros e Cariocas: famílias, estratégias e redes mercantis no 
caso Gervásio Pereira de Alvim (1850-1880). Rio de Janeiro: UFF, 2009. (Dissertação de Mestrado), p.52. 
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não tinham a seu favor uma fortuna familiar consolidada, o que viria acontecer somente 

alguns anos depois, em benefício de seus irmãos mais novos.  

Antônio Ribeiro (filho) se juntou à unidade de produção da família de sua esposa no 

arraial de Carrancas, não encontrando aí uma “rede familiar” com grande estabilidade 

econômica, quando comparada à da parentela na qual seus irmãos mais novos se casariam: os 

Góes e Lara. Assim, nos parece que a descendência de Antônio Ribeiro (filho) se viu 

necessitada de reiterar no século XIX – o que atesta a alta taxa de casamentos exogâmicos 

realizados por sua descendência (ver Tabela 1.3) – alianças com outras parentelas da elite 

local, sobrepondo-se as uniões matrimoniais endogâmicas. Junto a esse fato, somava-se a 

proximidade da região de Carrancas ao núcleo de povoamento mais antigo da comarca, a vila 

de São João del-Rei, o que limitava o acesso às terras nesse arraial, estavam elas ocupadas 

desde o princípio do século XVIII. 

Outros dois membros da segunda geração que tiveram baixas taxas de endogamia em 

sua descendência (ambos com 33%) foram, Mariana de Almeida e Silva e Luiz Ribeiro da 

Silva. Ambos residiram nos arredores do arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, que, mais que 

Carrancas, encontrava-se próxima à vila de São João del-Rei, portanto, com a maior parte de 

suas terras monopolizadas já no final do século XVIII e início  do século XIX (ver: Mapa I). 

Esse fato explicaria o baixo número de casamentos endogâmicos na descendência de Mariana 

de Almeida, que, tendo se casado com um português, o tenente coronel Marcos de Souza 

Magalhães, não possuía a parentela de seu marido como fonte de alianças matrimoniais 

endogâmicas para seus descendentes. O contrário do que acontecera com sua irmã mais nova, 

Ana de Almeida e Silva, que se casou com um filho da elite local, que possibilitou à sua 

descendência uma gama enorme de opções de casamentos endogâmicas.  

Isso não quer dizer, ao mesmo tempo, que o grupo familiar de Mariana de Almeida e 

Marcos Magalhães, não amealhou fortuna. O casal foi proprietário da fazenda da Cachoeira 

em Santa Rita, onde no terceiro quartel do século XVIII, possuíam lavras auríferas e fazenda 

de produção agrícola. Outro fato que colaborou para a baixa tendência endogâmica nos 

casamentos dos descendentes desse casal, seria o reduzido número de filhos que tiveram, 

foram apenas quatro, o que, no decorrer das gerações, restringia as opções de casamento 

consanguíneos na parentela.  

Esse também foi o caso da descendência do irmão de dona Mariana de Almeida, o 

alferes Luiz Ribeiro da Silva. Mesmo casado na família dos Góes e Lara (ver: Diagrama 1), 

teve uma pequena taxa de uniões endogâmicas em sua descendência (33%). Ele e sua mulher, 
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Maria Joaquina de Góes e Lara, tiveram apenas três filhos, o que, assim como aconteceu à 

dona Mariana, reduziu as opções de casamentos consanguíneos em sua descendência no 

decorrer do século XIX. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que os casamentos 

endogâmicos não foram realizados pelos descendentes desses dois membros da segunda 

geração da família Ribeiro da Silva; eles apenas não se deram com tanta frequência como na 

descendência de seus irmãos com maior numero de filhos. Exemplo disso foi que duas netas 

de dona Mariana de Almeida, e um filho de Luiz Ribeiro da Silva, se casaram 

sucessivamente, uma após a morte da outra204. O que demonstra que a prática da endogamia, 

mesmo não sendo majoritária na prole de ambos, existiu, enquanto uma estratégia de 

reprodução social da família. 

Concluímos que a pequena taxa de casamentos endogâmicos na prole de Luiz Ribeiro 

e de dona Mariana de Almeida se explicaria por duas variáveis conjugadas, a primeira delas 

está ligada ao fato de ambos não terem migrado da região onde nasceram, casando-se no 

arraial de Santa Rita, no qual, em fins do século XVIII, o monopólio das terras 

impossibilitava o acesso às mesmas. Mesmo com laços de parentesco com famílias de grandes 

fazendeiros locais, ambos deixaram uma pequena prole, três e quatro filhos, respectivamente, 

o que limitou a realização de casamentos consanguíneos e endogâmicos à parentela na prole 

de ambos no decorrer do século XIX.  

Por fim, dois irmãos (membros da segunda geração da família Ribeiro da Silva), 

tiveram na trajetória de suas famílias, taxas de endogamia menores que taxas de exogamia, 

porém, a diferença se mostrou pequena. Foram eles, Genoveva de Almeida e Silva (47% de 

casamentos endogâmicos, para 53% de exogâmicos), e Manoel Ribeiro da Silva (43% de 

casamentos endogâmicos, para 46% de exogâmicos). As razões para as quais encontramos na 

descendência de ambos taxas de endogamia próximas a taxas de exogamia, parecem ter sido 

diferentes.  

 Genoveva de Almeida e Silva casara-se com o comerciante português Manoel Coelho 

dos Santos (ver Diagrama 1), que, como apresentamos no primeiro tópico deste capítulo, 

buscou se transformar em fazendeiro. Ambos tiveram extensa descendência, que, ao que 

                                                 
204 O segundo filho do alferes Luiz Ribeiro da Silva, Joaquim Ribeiro da Silva, nasceu aproximadamente em 
1793. Aos 24 anos de idade se casou com dona Felicidade Perpétua de Souza (ou Conceição). O casamento foi 
realizado na capela de Santa Rita do Rio Abaixo (Registro de casamento livro da matriz de São João del-Rei, 
código 3579, livro 10, pg.184.4). A noiva de Joaquim Ribeiro da Silva, dona Felicidade, era filha de seu primo 
em primeiro grau, Felix José de Souza, esse por sua vez, filho de Mariana de Almeida e Silva, irmã do pai de 
Joaquim. Dona Felicidade faleceu entre 1824 e 1826. Pouco tempo depois, em Outubro de 1827, Joaquim se 
casou novamente, agora com dona Cândida Maria de Jesus, irmã mais nova de sua falecida esposa (Registro de 
casamento livro da matriz de São João del-Rei, código 4176, livro 11, pg.70.V.3.). 
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parece, por terem se fixado numa região próxima à vila de São João del-Rei, em Santa Rita do 

Rio Abaixo, com pouca disponibilidade de terras, não conseguiram amealhar grandes fortunas 

no decorrer do século XIX. Isso explicaria a busca por uniões exogâmicas na descendência de 

Genoveva, algumas delas com portugueses comerciantes, como foi o caso de uma filha do 

casal que se uniu a Tomás Mendes, esse que, por sua vez, a exemplo do sogro, transmutou-se 

em fazendeiro.  

 O subgrupo de dona Genovave parece ter investido em outras formas de pertencimento 

à elite local, como exemplo, tem-se o filho de Tomás Mendes que estudando em Coimbra, 

tornou-se senador do Império. Tomás enviou seu filho, Gabriel Mendes dos Santos, a Portugal 

para estudar direito na Universidade de Coimbra no começo do século XIX 205. De todos os 

membros do subgrupo familiar formado a partir do casamento de dona Genoveva e Manoel 

Coelho dos Santos, foi o senador Gabriel Mendes quem obteve maior projeção social 

ocupando diversos cargos políticos importantes no Império, dentre eles, foi “Intendente dos 

Diamantes, Juiz de Fora da Vila de Santos, Ouvidor e Corregedor da Comarca do Rio das 

Mortes, Juiz de direito da comarca de São João del-Rei (nomeado em 1833)”206, foi também 

presidente da Câmara dos Deputados na Legislatura de 1850 e 1852, e “Senador do Império 

na vaga de Bernardo Pereira de Vasconcelos, tomando posse em 1851”207. Notoriamente, esse 

“ramo” da família Ribeiro da Silva teve grande projeção social, primordialmente devido à 

projeção política de Gabriel Mendes dos Santos. 

 O subgrupo não parece ter amealhado grandes fortunas (ver Capítulo II), por dois 

diferentes motivos, possuía uma prole extensa, Genoveva teve dez filhos, ao mesmo tempo 

em que, com poucas exceções, como no caso do Dr. Gabriel Mendes, a maioria dos 

descendentes de Genoveva, não migrou da região de Santa Rita. Fato que limitou a 

capacidade de acumulação de fortunas por parte de sua família, pelos mesmos motivos já 

mencionados anteriormente, a pouca disponibilidade de terras na região, devido ao grande 

monopólio existente.  

 Por sua vez, pelo fato do subgrupo não ter angariado grandes fortunas, a prole de dona 

Genoveva, possivelmente, se viu em necessidade de refazer estratégias de casamentos 

exogâmicos com outras famílias da região, aumentando a taxa de exogamia em sua 

descendência. Algumas das famílias com as quais sua prole se uniu não pareciam pertencer 

nem mesmo à elite local, mas, provavelmente por possuírem terras contíguas às terras de seus 

                                                 
205 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op.cit (2007), p.264. 
206 Idem. 
207 Idem. 
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descendentes, ou por motivos que nos escampam, foram atrativas às uniões matrimoniais da 

parentela de dona Genoveva de Almeida.  

O último dos subgrupos formados a partir da segunda geração da família Ribeiro da 

Silva, trata-se da descendência de Manoel Ribeiro da Silva, que assim como a de sua irmã, 

Genoveva, atingiu taxas de endogamia não muito baixas, (47%), porém, essas não 

ultrapassaram as taxas de casamentos exogâmicos (53%). A explicação para a taxa 

relativamente elevada de endogamia na prole de Manoel Ribeiro se diferencia um pouco da 

explicação para o que ocorrera na prole de dona Genoveva, sua irmã, na qual também foram 

observadas taxas semelhantes. Manoel Ribeiro, como vimos, migrou ainda no último quartel 

do século XVIII para região de Formiga, no extremo oeste da comarca do Rio das Mortes , 

naquela época, uma área de fronteiras abertas. Muito distante da sede da comarca, o arraial da 

Formiga só conseguiria atingir certa estabilidade econômica, devido à dificuldade em escoar 

seus produtos, a partir da primeira metade do século XIX, com a expansão da economia de 

abastecimento interno, e o fortalecimento das redes mercantis nos sertões mineiros. Em fins 

do século XVIII e no primeiro quartel do século XIX, mesmo com grande disponibilidade de 

terras, os habitantes de Formiga parecem não terem conseguido amealhar grandes fortunas, 

quadro que só virar a mudar no decorrer do século208.  

Apesar de ter uma grande prole (Manoel teve dez filhos), estes não conseguiram 

amealhar grandes fortunas, mesmo havendo certa disponibilidade de terras no entorno do 

arraial de, como vimos, muito provavelmente devido à dificuldades no escamento dos 

produtos ali produzidos209. Esse quadro viria a mudar no segundo quartel do século XIX, ao 

menos para alguns dos descendentes de Manoel Ribeiro, que parecem ter amealhado certa 

fortuna nesse período.  É o caso do alferes Albino Ribeiro da Silva, casado com uma prima 

que também era sua tia materna, Gertrudes Cândida de Jesus 210. No casamento entre os 

                                                 
208 De acordo com Mário Marcos Sampaio Rodarte, Formiga se tornaria, na primeira metade do século XIX, o 
principal entreposto comercial da “Rota Oeste” da capitania, caracterizada “basicamente, pelo escoamento de 
produtos da pecuária, sobretudo das regiões de Paracatu, Araxá, Intermediária Pitangui-Tamanduá e Sudoeste, 
com destino à Corte, adjacências e, em menor quantidade, a capitania de São Paulo”. RODARTE, Mário Marcos 
Sampaio.  O Trabalho do fogo: Domicílios ou famílias do passado – Minas Gerais, 1830. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2012, p.69. 
209 Idem. 
210 O alferes Albino Ribeiro da Silva nasceu no arraial de Formiga aproximadamente no ano 1800, era filho de 
Damaso Ribeiro da Silva, este, por sua vez, filho de Manoel Ribeiro da Silva. A esposa de Damaso foi Joanna 
Thereza de Jesus, sua sobrinha, filha de Rita Francisca de Jesus, sua irmã. Albino se casou com Gertrudes 
Cândida de Jesus, sua tia por parte de mãe, pois também era filha de Rita Francisca e irmã de sua mãe, e prima 
primeira por parte de pai, sendo a dita Rita, irmã de seu pai. Para que se realizasse o casamento entre Albino e 
Gertrudes, foi necessário abrir processo de dispensa matrimonial devido ao impedimento canônico relativo ao 
“parentesco de segundo grau de consanguinidade com linha transversal porquanto o que se julga pai do 
contraente é irmão legítimo da dita Rita Francisca, mãe da contraente” (AEDM - Dispensas Matrimoniais, p. 
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primos ficou latente a estratégia de união endogâmica no interior da família, buscando, entre 

outros objetivos, a manutenção e não dispersão das propriedades rurais que pertenciam à 

família. Tal fato é indício forte a favor de que, mesmo com a taxa de endogamia menor que a 

taxa de exogamia na prole de Manoel, casamentos endogâmicas foram utilizados de forma 

estratégica pelo subgrupo.  

A hipótese confirma-se quando analisamos os registros de terras do alferes Albino 

Ribeiro em 1855, realizados em atendimento ao decreto imperial nº 1318 de 1854211. Consta 

no registro que o alferes possuía várias “sortes” de terras em diferentes fazendas da freguesia 

de Formiga, dentre elas “outra sorte de terras de cultura e campos na “Fazenda Caxoeira” com 

casa de morada em comum com os sócios da mesma fazenda212 (...) outra sorte de terras de 

cultura e campos na Fazenda do Padre Doutor em comum com os mais sócios213, possuía 

também outra sorte de terras de cultura e campos na Fazenda do Quilombo de frente a casa de 

Antonia de Tal” (grifos nossos) 214.  

 Como vimos, o avô de Albino, Manoel Ribeiro da Silva, migrou da região de São João 

del-Rei para Formiga, estabelecendo sociedade com seu cunhado, o padre Salvador Godói dos 

Passos, na compra da Fazenda do Quilombo, em 1779. A Fazenda do Padre Doutor, que 

aparece no registro das terras de Albino, é a mesma que pertenceu ao padre Salvador Godoy 

dos Passos, que respondia pela alcunha de “Padre Doutor”.  

 Concluímos, portanto, que a casamento endogâmico realizado entre Albino e 

Gertrudes, possibilitou ao casal manter a posse de parte das terras de fazendas que 

pertenceram a seus avós, evitando, parcialmente, o fracionamento da propriedade familiar. 

Em 1855 as terras de Albino também confrontavam com as de sua sogra e tia por parte de pai, 

Rita Francisca de Jesus, conforme podemos ver no trecho abaixo:  

 

Possui na mesma Fazenda uma sorte de terras somente de campos, 
principiando pela estrada de Formiga até ao alto descendo pelo espigão até 

                                                                                                                                                         
74097, 10 Junho de 1824. Transcrito em: PAULA SOBRINHO, José Francisco de. Op. Cit.(2007). v.7, p.3043). 
A dispensa foi concedida, Albino e Gertrudes casaram-se em Junho de 1824. 
211 “A lei imperial n° 601, de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo decreto n° 1318, de 30 de Janeiro de 
1854, determinou o registro das terras no território brasileiro e encarregou o vigário de cada paróquia de receber 
os requerimentos e registrá-los nos livros de registros. Esses livros eram abertos, numerados, rubricados e 
encerrados pelos párocos, e posteriormente remetidos ao Diretor Geral das Terras Públicas. Em 1876, de acordo 
com o decreto n° 6129, foram extintas as Repartições Especiais das Terras Públicas, e suas atribuições foram 
transferidas para a Secretaria de Governo”. APM, disponível em http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br Acesso, 
08 de Agosto de 2012. 
212APM - Livro 75 do Registro Parochial da Freguesia de S. Vicente Ferrer da Formiga. APM TP-1-075. Fundo 
Repartição Especial das Terras Públicas. (fl.49) 
213 Idem. (fl.50) 
214 Idem. (fl.50) 
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finar no fundo do Quintal de Dona Rita Francisca de Jesus. (Grifos 
Nossos)215 

 

No caso da descendência de Manoel Ribeiro, a explicação para taxa de endogamia 

relativamente alta (47%), está ligada a grande quantidade de filhos que ele deixou, foram 10 

filhos. Ao mesmo tempo, a maior taxa de uniões exogâmicas nos casamentos realizados por 

sua descendência (53%), explicar-se-ia na necessidade do grupo de reiterar sucessivamente 

estratégias de uniões exogâmicas com membros de outras parentelas locais, por ter se 

radicado em um arraial distante da sede da comarca. Mesmo porque, além de Manoel Ribeiro, 

apenas um de seus irmãos, o padre Barnabé Ribeiro, migrara para região de Formiga no 

século XVIII, o que limitou as opções de casamento endogâmicos e consanguíneos entre a 

parentela dos Ribeiro da Silva no entorno. 

 Pelo exposto neste capítulo, podemos concluir que os subgrupos da família Ribeiro da 

Silva, formados a partir da segunda geração da família, desenvolveram diversas estratégias 

visando garantir a reprodução e expansão dos padrões de poder e riqueza de sua parentela, no 

decorrer do século XVIII e XIX. Reprodução essa que passava por práticas como as uniões 

exogâmicas com famílias da elite local, a migração de membros da família para áreas de 

fronteira aberta, e, por fim, as uniões endogâmicas à parentela, que nos serviram como índice 

da consolidação do poder dos grupos nas diversas localidades estudadas. A endogamia do 

grupo deixou rastros inclusive na cultura material, refletindo-se em estruturas arquitetônicas 

semelhantes, como nos casos das fazendas do Mato Dentro e São Miguel, “irmãs gêmeas” 

(ver Figuras 3 a 3.9); e das fazendas Lambari e da Lagoa (ver Figuras 3.19 a 3.24), em todas 

elas, estruturas arquitetônicas refletiram-se, como se refletiam as “estruturas familiares” de 

seus fundadores (ver Capítulo III). 

 Tais práticas, estrategicamente utilizadas em momentos precisos do ciclo reprodutivo 

do grupo, garantiam o sucesso da empreitada de povoamento encabeçado pela família 

enquanto instituição, fenômeno bastante comum em distintos pontos da Colônia e do Império 

Brasileiro. 

A formação de fortunas, a posse de grande concentração de terras e de mão de obra 

escrava, depreendia-se da capacidade dos elementos do grupo familiar em utilizar-se 

estrategicamente das práticas que abordamos. O sucesso do uso estratégico delas garantia a 

formação de fortunas por parte da família em uma determinada região. A manutenção destas 

                                                 
215 APM - Livro 75 do Registro Parochial da Freguesia de S. Vicente Ferrer da Formiga. APM TP-1-075. Fundo 
Repartição Especial das Terras Públicas. (fl.50.v.) 
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fortunas dava-se por meio das mesmas práticas sociais, cabendo seu sucesso à capacidade dos 

grupos em eleger estrategicamente o emprego delas em um momento específico do ciclo de 

reprodução social da família. A análise dessas práticas sociais nos levou  

a concluir que a família, enquanto instituição, foi elemento primordial à reprodução da 

sociedade mineira no século XVIII e XIX, sobretudo em áreas rurais e no povoamento de 

regiões de fronteira. Utilizando-se de práticas que tinham como norte valores patriarcais216, as 

estratégias utilizadas por essas famílias demonstram a existência de uma lógica familística217 

da qual se originava alguns dos principais impulsos constituintes da vida econômica e social 

de uma determinada região. No próximo capítulo trataremos das estratégias familiares 

empregadas pelo grupo Ribeiro da Silva na construção e manutenção de suas fortunas. 

 

                                                 
216 Sílvia Brügger chega a sugerir que seria melhor o uso do termo “familismo” ao invés do desgastado 
patriarcalismo, visando assim evitar confusões em torno desse conceito, porém, em sua análise, segue utilizando-
se do termo “patriarcalismo”, defendendo assim uma construção conceitual que se fez desde Freyre, e foi 
aperfeiçoada no decorrer do século XX (BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Op. Cit. (2007), p. 47 - 63).  
217 Da influência do familismo português, principalmente àqueles que ascendiam socialmente no Brasil, 
encontra-se uma boa descrição em: FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira 
sob o regime da economia patriarcal. São Paulo, SP: Global Editora, 2006, p. 128. Lembramo-nos aqui do 
conceito de lógica familística tal qual utilizado por Gusthavo Lemos, entendendo que, com a compreensão de 
uma lógica familística, a família é vista como uma instituição social e seu poder de estruturação é percebido 
mais claramente na análise de conjuntos de famílias, centrado nas suas perspectivas intergeracionais. LEMOS, 
Gusthavo. Aguardenteiros do Piranga: família, produção da riqueza e dinâmica do espaço em zona de fronteira 
agrícola. Minas Gerais, 1800-1856. Belo Horizonte: UFMG, 2012. (Dissertação de Mestrado). 
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CAPÍTULO II 

Família e Formação de Fortunas na Comarca do Rio das Mortes (Minas 

Gerais, séc. XVIII e XIX)  

 Neste capítulo veremos como se formou a fortuna do casal fundador da família 

Ribeiro da Silva, iniciando-se com a mineração e desdobrando-se na produção de alimentos 

para o abastecimento interno, já em fins do século XVIII. Buscamos também demonstrar 

como os filhos do casal se aproveitaram das mudanças de conjuntura na economia, e da 

experiência adquirida na fazenda de seus pais, para também fundar fazendas produtoras de 

gêneros alimentícios. Algumas delas nas fronteiras do Oeste da comarca do Rio das Mortes. 

Demonstraremos também como os netos do casal fundador deram prosseguimento a essa 

atividade produtiva, já no século XIX, formando expressivas fortunas para os padrões da 

época. 

 

Os “Mitos” sobre a Economia Mineira - séculos XVIII e XIX 

 

 Minas Gerais nunca foi uma capitania/província na qual predominou exclusivamente a 

extração mineral. Desde a proclamação dos descobertos auríferos de fins do século XVII à 

consolidação da sociedade mineradora do século XVIII, grande parcela dos habitantes da 

capitania voltaram seus braços e escravos para a produção e beneficiamento de alimentos 

diversos, necessários ao abastecimento da empresa mineradora e ao suprimento da crescente 

população das vilas e arraiais auríferos e seu entorno. Tal fato levou Sérgio Buarque de 

Holanda a declarar que, provavelmente, na metade do século XVIII, nem um terço da 

população mineira se dedicasse à mineração218. Carlos Magno Guimarães e Liana Reis, 

trabalhando com 1247 cartas de sesmarias doadas entre 1700 e 1750, demonstraram que desde 

o início do povoamento em Minas existiu a agricultura-mercantil escravista ligada ao mercado 

interno219. 

Sobre o século XIX mineiro, a historiografia norteada pela noção de “ciclos 

econômicos”, durante décadas, atribuiu ao período à situação de decadência, o que se 

justificaria no esgotamento das jazidas auríferas da capitania: ricas no século XVIII, 

                                                 
218 Apud. FRAGOSO, João Luiz. Op. Cit.(1998), p.125. 
219 Idem. 
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decadentes no século XIX. Essa perspectiva se consagrou na obra de Celso Furtado, 

concluindo que após a idade do ouro setecentista, a economia mineira teria regredido 

rapidamente, no século XIX, a uma simples economia de subsistência220. As grandes 

empresas escravistas, desagregadas e descapitalizadas, na perspectiva de Furtando, ficaram 

impossibilitadas de repor seu contingente de escravos. Em consequência, os núcleos urbanos 

atrofiaram-se, e a população empobrecida teria se dispersado por comunidades isoladas, 

constituindo propriedades com baixíssima produtividade, voltadas para uma agricultura de 

subsistência221.  

Autores como Caio Prado Jr.222, Sérgio Buarque de Holanda223, Francisco Iglésias e 

Mafalda P. Zemella224, compartilharam desta perspectiva decadentista, porém atribuíram certa 

diferenciação interna à economia mineira no Oitocentos. Do ponto de vista desses autores, o 

“Sul de Minas”, entendido como a comarca do Rio das Mortes, se diferenciaria do resto da 

capitania/província, devido ao expressivo desenvolvimento das atividades agrícolas e pastoris 

na região. Holanda e Zemella acentuaram a importância das atividades mercantis que ligavam 

a produção existente na comarca ao abastecimento interno, sobretudo da Corte, na primeira 

metade do XIX.  

Foi no final da década de 1970, e principalmente durante a década de 1980, que o mito 

da decadência mineira no Oitocentos entrou em cheque. Dentre os pioneiros na crítica ao mito 

consta o trabalho de Kenneth Maxwell225, publicado pela primeira vez em 1973 na Inglaterra, 

no qual o autor, ao analisar a Inconfidência Mineira, demonstrou que a crise da mineração 

alcançou alguns setores, mas não desestruturou toda economia da capitania.  

De mesmo modo, Maria Yedda Linhares, em um artigo de 1978, apontou para 

necessidade de pesquisas empíricas sobre a decadência da economia mineradora e sua relação 

com as diversas regiões da América Portuguesa226. Para a autora, era necessário estudar a 

                                                 
220 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 18ª Edição. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1982. 
221 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil (1500 – 1964). São Paulo: Cia. Das Letras, 1993. 
222 PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1987. (1ª edição em 1942). 
223 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: História Geral da Civilização Brasileir. 5ª 
Edição. São Paulo: Difel, tomo I, v. 2, 1982, p. 306 – 307. 
224 ZEMELA, Mafalda P. O Abastecimento da Capitania de Minas Gerais no Século XVIII. 2ª Ed. São Paulo: 
HUCITEC/Edusp, 1990. 
225 MAXWELL, Kenneth. A Devassa da Devassa: Inconfidência Mineira – Brasil e Portugual (1750 – 1808). 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. (Publicado pela primeira vez no Brasil em 1977). 
226Trata-se do artigo “O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a propósito da temática da decadência”, 
citado por Ivan Vellasco in: apud. VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem: violência, 
criminalidade e administração da justiça Minas Gerais, século 19. Bauru/São Paulo: EDUSC/ANPOCS, 2004, 
p.34. 
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forma como as diferentes regiões de Minas foram atingidas pela decadência e que grupos da 

estrutura social e produtiva foram atingidos.  

Outro trabalho de vulto sobre o tema, publicado em 1979, foi a tese de Alcir 

Lenharo227, demonstrando a importância do comércio de subsistência sul mineiro para o 

abastecimento da corte no Rio de Janeiro, e a subsequente formação de uma elite econômica e 

política envolta nesse comércio228.  

Na década de 1980, vários trabalhos fundamentados em extensa base empírica, e que 

hoje fazem parte de consenso historiográfico, relativizaram o mito da decadência da economia 

mineira no século XIX. Desses, é importante situar as contribuições de Roberto Borges 

Martins229, Robert Slenes230 e Douglas Libby231. As pesquisas de Martins demonstraram que 

Minas detinha o maior número de cativos de todo Império Brasileiro no século XIX, e que o 

cojunto da escravaria mineira aumentou no decorrer de todo o século. De 170 mil cativos em 

1819, Minas passou a deter 380 mil em 1873232, ou seja, um acréssimo de 123% em 54 anos. 

A partir da contribuição desses autores, a imagem de Minas decadente passou a destoar de um 

constatado cenário em que a província se manteve como a maior importadora de escravos do 

Império. 

Seguindo a perspectiva da crítica ao “mito da decadência mineira”, em fins da década 

de 1990, Afonso de Alencastro Graça Filho233 demonstrou a importância da vila/cidade de 

São João del-Rei enquanto entreposto comercial mediando o comércio de gêneros 

alimentícios entre a região da comarca do Rio das Mortes e a província do Rio de Janeiro no 

decorrer do século XIX. Segundo o autor, esse comércio foi capaz de gerar expressivo capital 

mercantil, que concentrado na mão de poucos negociantes, tornou-se fonte de crédito e 

financiamento de atividades agropastoris na região.  

  Em interpretação mais recente, Carla de Almeida destacou que o mito da inexistência 

ou insignificância da atividade agrícola nas regiões auríferas de Minas no Setecentos foi fruto 

                                                 
227 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação: o abastecimento na Corte na formação política do Brasil, 1808-
1842. São Paulo: Símbolo, 1979. 
228 Posteriormente, Marcos Andrade aprofundou a relação entre os produtores sulmineiros e a corte no Rio de 
Janeiro em seu trabalho sobre o papel das elites regionais na formação do Estado Imperial Brasileiro. 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
229 MARTINS, Roberto Borges. A Economia Escravista de Minas Gerais no sec. XIX. Belo Horizonte: 
Cedeplar/UFMG, 1982. 
230 SLENES, Robert Wayne Andrew. Os Múltiplos de Porcos e Diamantes: A Economia Escravista de Minas 
Gerais no Século XIX. In: CADERNOS IFCH UNICAMP, Campinas, p. 1-80, 1985. 
231 LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma Economia Escravista: Minas Gerais no século 
XIX. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1988. 
232 ALMEIDA, Carla M. Carvalho de. Op.cit, p.35. 
233 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da decadência de Minas Gerais: São 
João del Rei, 1831-1888. São Paulo: ANNABLUME, 2003. 
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de uma visão externalista da economia brasileira. A autora atribui a origem deste mito ao 

“viés historiográfico que para interpretação da realidade colonial brasileira, levou em 

consideração unicamente as determinações externas”234. Partindo de uma concepção 

metropolitana, tal viés teria elegido como único fator importante, as atividades voltadas para 

exportação, enquadradas dentro de um “sentido da colonização”. Essa vertente, inaugurada 

por Caio Prado Junior, em seu modelo interpretativo, afirmava que a economia colonial estava 

assentada quase que exclusivamente no trabalho escravo, na monocultura de exportação e no 

latifúndio235.  

De mesmo modo, para Carla de Almeida, autores como Celso Furtado e Roberto 

Simonsen236, ao fazerem análises associadas a determinações conjunturais externas à 

realidade brasileira, não conseguiram conceber a existência de uma atividade econômica 

voltada para o mercado interno proporcionando algum tipo de desenvolvimento 

autossustentado. Leitura que os levaram a atribuir a qualidade de “decadência” à economia 

mineira pós-auge da mineração.  

No presente capítulo buscaremos esclarecer os mecanismos de acumulação 

proporcionados pelo setor de abastecimento na comarca do Rio das Mortes, aspectos 

econômicos que também foram analisados por autores como Afonso Graça Filho237, Sílvia 

Brügger238, Wlamir Silva239 e Marcos Andrade240. Ao tratarmos da formação de fortunas 

diretamente ligadas à economia mineira de abastecimento interno, nos propomos elucidar, 

seguindo algumas diretrizes apresentadas pelos referidos autores, a dinâmica econômica que 

possibilitou o povoamento de uma região pouco estudada da capitania/província de Minas 

Gerais – o Oeste da comarca do Rio das Mortes. Particularmente, nos propomos realizar essa 

tarefa, refazendo a trajetória econômica do grupo familiar Ribeiro da Silva, uma das muitas 

parentelas de povoadores que tiveram como destino essa região. 

 

 

 

 

                                                 
234 ALMEIDA, Carla M. Op. Cit. (2010), p.30. 
235 PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
236 SIMONSEN, Roberto C. História Econômica do Brasil (1500 – 1820). 7ª Ed. São Paulo: Ed. Nacional; 
Brasília: INL,1977. 
237 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2003). 
238 BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007). 
239 SILVA, Wlamir. Liberais e Povo: A construção da Hegemonia Liberal-Moderada na Província de Minas 
Gerais (1830 – 1834). São Paulo: Editora Hucitec, 2009. 
240 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
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2.1 – Agropecuária e Mineração na Antiga Comarca do Rio das Mortes 

 

 O casal fundador da família Ribeiro da Silva, Antônio Ribeiro e Antonia Maria de 

Almeida, migrou de Portugal para a capitania de Minas Gerais na década de 1730, fundando 

lavras de ouro e fazenda de engenho na região da vila de São João del-Rei, mais 

especificamente na paragem do Rio Abaixo, entre os arraiais de São Gonçalo do Brumado e 

Santa Rita do Rio Abaixo. Em testamento ditado em 1774, Antônio declarou “ser os [seus] 

bens adquiridos e não hereditários241” (ver Capítulo I). 

 A escrita do testamento era um momento muito importante para os homens 

setecentistas, era nele que se avaliava toda uma vida passada, pedindo perdão pelos pecados, 

na busca pela salvação, e traçando o destino do conjunto dos bens angariados em toda sua 

trajetória terrena242. A declaração de Antônio de que seus bens foram adquiridos, e não 

hereditários, é sintomática no sentido de que tal afirmativa, nesse momento crucial, pode ser 

entendida como uma forma de “desabafo”. Mesmo não levando a análise para o viés 

psicológico, a afirmação torna-se ao menos indício do esforço empreendido na formação de 

uma fortuna.  

 José Newton Coelho se referiu a declaração semelhante, ditada também por um 

português, radicado na Vila do Príncipe, comarca do Serro Frio em Minas Gerais243. O 

sargento-mor da Vila do Príncipe, Pedro Álvares de Araújo, em testamento de 1789, declarou: 

“os bens que possuo nesta terra são adquiridos e não herdados”. Assim como Antônio 

Ribeiro, Pedro Álvares também viera para Minas no começo do século XVIII. Estabelecendo-

se na região de Diamantina, empenhou-se em diversificadas atividades econômicas, que iam 

do aluguel de escravos para a Real Extração de Diamantes, à produção agrícola em roças e 

terras de plantar. O fato de que assim como o alferes Antônio Ribeiro, o sargento mor Pedro 

Álvares procurou deixar também evidente em testamento que seus bens foram adquiridos e 

não herdados, denota que nesta sociedade recém-estabelecida no interior da América 

Portuguesa, na qual ambos se inseriram como agentes do povoamento, atribuía-se certo valor 

a capacidade “individual” de se formar fortuna, em detrimento a uma estratificação social 

rígida de Antigo Regime vigente em Portugal, da qual vieram, aonde a herança era primordial 

                                                 
241 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. 
242 Para uma boa discussão sobre Testamentos como fonte de pesquisa ver: FURTADO, Junia Ferreira. A morte 
como testemunha da vida. In: PINSKY, Carla B. & DE LUCCA, Tania Regina. O historiador e suas fontes. São 
Paulo: Contexto, 2009, p. 93-118. 
243 MENEZES, José Newton Coelho de. Produção de Alimentos e Atividade Econômica na Comarca do Serro 
Frio Século XVIII. Texto para discussão. IX Seminário sobre Economia Mineira, p. 132 
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na construção de um patrimônio. Mas também é preciso lembrar que a formação das fortunas 

e a mobilidade social nesse período, partiam também de um empreendimento coletivo e 

familiar. Aliás, essa era a condição possível para ela acontecer. O que não quer dizer que a 

possível mobilidade social no universo da recém-criada sociedade mineira do século XVIII 

tenha abolido a lógica e a mentalidade de Antigo Regime na qual esses homens foram criados. 

Obviamente, tratava-se de uma economia não capitalista244. 

Antônio Ribeiro provavelmente se casou ainda em Portugal, portanto, não teve acesso 

a terras na Colônia através do dote, uma estratégia comum aos portugueses recém-chegados 

(ver capítulo I).  O que também não exclui a possibilidade de Antônio ter recebido algum dote 

dos pais de Antonia, ainda na cidade do Porto, onde provavelmente se casaram. O pai de sua 

esposa, o ferrador Jacinto Fernandes, natural da cidade do Porto, veio a falecer em São João 

del-Rei no ano de 1737245.  Tal fato corrobora com nossa assertiva de que vários membros da 

família de Antônia Maria migraram para a Colônia. Ao menos os pais dessa, duas irmãs e 

seus respectivos maridos, um deles irmão de Antônio, assim o fizeram.  

É certo que estes homens que chegavam às Minas com o objetivo de formar fortuna 

não o faziam “do nada”, como viajantes aventureiros farejando ouro. Pelo menos não é esse o 

comportamento observado para os migrantes que se dirigiam à Colônia no século XVIII e 

XIX. Como Sheila Faria observou, tais aventureiros, podem ter até predominado nos 

primeiros anos do descobrimento do Brasil246, e nos permitimos acrescentar, nos primeiros 

anos do descobrimento do ouro em Minas Gerais; mas o certo é que os migrantes sempre se 

dirigiam à regiões onde possuíam algum “conhecido”, algum membro da rede familiar, que 

lhes permitiriam certa inserção no lugar onde eram recém-chegados. A família da esposa do 

                                                 
244 Partindo das portas abertas por João Fragoso e Manolo Florentino em sua obra conjunta, “O Arcaísmo como 
Projeto”, compartilhamos da ideia de que, ao se estudar o século XVIII e XIX brasileiro, devemos levar em 
conta que “a natureza arcaica da formação colonial tardia impede que a economia possa ser apreendida por si 
mesma, i.e., sem levar em conta os aspectos não-econômicos que informavam seu funcionamento” (FRAGOSO, 
João Luís Ribeiro e FLORENTINO, Manolo. Op. Cit (2001), p.18.). Desse modo, para tais autores, a 
“reprodução do sistema econômico se imbricava na contínua reiteração de uma hierarquia social fortemente 
excludente”. Principalmente, em se tratando da formação de fortunas nos séculos XVIII e XIX, não podemos 
deixar de considerar que estas se fizeram em um período marcado por relações econômicas não capitalistas. Nos 
dizeres de antropólogo Karl Polanyi, ao analisar a mentalidade mercantil e a motivação do ganho, “se olharmos 
para a cidade Estado antiga, para os Impérios despóticos, para o feudalismo, para a vida urbana no século XIII – 
o sistema econômico encontra-se invariavelmente submergido no social. (...) A ideia de tornar o motivo do 
ganho universal nunca entrou na cabeça dos nossos antepassados. Em nenhuma época anterior ao segundo 
quartel do século XIX, os mercados foram mais do que um traço secundário na vida social”. (Grifos Nossos). 
POLANYI, Karl. A nossa obsoleta mentalidade mercantil. In: História e Ideias. Porto, nº 1, 1978, p.13. 
245 AEDM - De Genere Padre Damaso Ribeiro da Silva, 1752. Referência: 0422 / A:3 / P:0422. Transcrito por 
Izabella Fátima Oliveira de Sales - PROJC. 
246 FARIA, Sheila de Castro Op. Cit. (1998), p. 170. 
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alferes Antônio Ribeiro parece ter sido essa ponte, que lhe deu suporte ao migrar do reino 

para a comarca do Rio das Mortes 247. 

No começo da década de 1730, o casal, Antônio e Antonia, já estava morando na 

região da vila de São João del-Rei, é o que atesta uma declaração do escrivão da irmandade de 

São Miguel e Almas, presente no inventário de Antônia Maria de Almeida, onde se lê que 

ambos eram membros da irmandade desde 1733248. Quinze anos depois, Antônio recebeu 

carta de sesmaria assinada pelo governador Gomes Freyre de Andrade datada de 1748, onde 

se lia: 

(...) era senhor e possuidor de terras e matos (...) tinha escravos e fábrica 
para nelas exercitar a agricultura, e o queria fazer sem controvérsia com os 
vizinhos além da posse que o suplicante tinha das referidas terras por 
compra que delas fizera, as queria possuir por título e mercê de carta de 
sesmaria de meia légua em quadra249. (Grifos Nossos) 
 

Da carta de sesmaria podemos inferir que o alferes havia comprado anteriormente as 

terras nas quais fundou fazenda, e que requereu sesmaria buscando resguardar-se de futuros 

conflitos com vizinhos. Fato que corrobora com a assertiva de Ângelo Alves Carrara segundo 

a qual “antes de tudo, em Minas Gerais, as terras de sesmarias devem ser consideradas como 

garantias a posses já lançadas ou a terras já compradas”250 (Grifos do Autor). Pela própria 

natureza da economia mineira colonial, “as terras mudavam de mão em um ritmo nunca antes 

ocorrido no Brasil”251. Carrara conclui que, desde o seu início, o caráter dominante de acesso 

a terra em Minas foi a posse por título de nela ter-se fabricado, ou seja, o apossamento das 

delas por tê-las trabalhado. Posteriormente se legalizava a posse via carta de sesmaria. Tal 

fato dava brecha a sujeitos que “com um terço de farinha à cinta [roçando] quatro foiçados na 

beira de um córrego, e de outro a outro, (...) [dissessem] logo esta fazenda é minha e 

vend[iam]-na por tanto dinheiro”252.  

É provável que o alferes Antônio Ribeiro tenha figurado como comprador das terras 

de algum sujeito como o descrito acima. Porém, a afirmação, em sua carta de sesmaria, de que 

o mesmo já havia comprado as terras que buscava legalizar, deve ser lida com cuidado, 

certamente ele havia comprado alguma propriedade no referido lugar – talvez de um 

                                                 
247 Caso muito semelhante ao encontrado por Marcos Andrade ao tratar da família Junqueira. João Francisco 
Junqueira, fundador da família, se casou com uma filha de portugueses já estabelecidos na comarca do Rio das 
Mortes, formando fortuna no Sul de Minas, ver: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.cit.(2007), p. 207. 
248 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antonia Maria de Almeida (1774), fl.2. 
249 APM – Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1909, 
p. 185. 
250 CARRARA, Angelo Alves. Op. Cit. (2007), p. 162. 
251 Idem, p. 156. 
252 Idem, p. 164. 
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aventureiro tal qual o do exemplo acima – mas é possível que elas não chegassem à meia 

légua em quadra, é o que se pode deduzir do seguinte trecho da mesma carta de sesmaria: “e 

que faltasse largura para a meia légua (...) lhe inteirasse na linha reto do comprimento para 

uma outra parte em matos (...) que se achasse devolutas ou sem títulos de sesmaria”253 (Grifos 

Nossos). A posse do título de sesmaria, enquanto mercê real, mediada pelo governador, 

possibilitou ao alferes a situação de senhor e possuidor das terras e matos aos quais requereu. 

Mas também poderia ter lhe possibilitado o acesso a outras terras próximas à sua fazenda, que 

por estarem “devolutas”, Antônio lhes estenderia sua posse, sem embargo de vizinhos.  

Provavelmente, a pedra fundamental da fortuna amealhada pelo alferes, que deu 

origem a seus bens “adquiridos e não hereditários”, tratar-se-ia desta propriedade, a Fazenda 

do Rio Acima, adquirida por compra (forma mercantil de acumulação de riqueza), mas, 

garantida e, provavelmente expandida, por mercê real, a carta de sesmaria (forma não 

mercantil de acumulação de riqueza) 254. Qualitativamente, se somarmos à tais circunstâncias 

o fato possível de Antônio Ribeiro ter-se beneficiado do casamento com Antonia Maria de 

Almeida ao migrar do Reino para Colônia, grande parte do “capital” inicial empregado na 

formação de sua fortuna teve por origem formas não mercantis de acumulação de riqueza255. 

                                                 
253 APM – Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1909, 
p. 185. 
254 Apesar da evidente primazia do capital mercantil na formação de fortunas em fins do século XVIII e no 
decorrer do século XIX – Jucá de Sampaio, ao investigar o Rio de Janeiro entre 1650 e 1750, demonstrou que 
“formas não mercantis de acumulação de riqueza”, como a herança, o dote, e a concessão de sesmarias, estavam 
por trás da formação de grandes fortunas, comprovando que a mercantilização da praça mercantil carioca 
ocorreu só de forma gradual, e no decorrer do século XVIII. Ao fazer sua análise, ele partiu da distinção 
empregada por Marx entre duas formas de acumulação: uma, de caráter mais geral, vinculada a esfera de 
circulação (forma não mercantil); outra, especificamente ligada à utilização dos valores de uso (forma 
mercantil). (SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. A produção política da economia: formas não-mercantis de 
acumulação e transmissão de riqueza numa sociedade colonial (Rio de Janeiro, 1650-1750). In: Revista Topoi, 
http://www.revistatopoi.org. Acesso em 30 de Novembro de 2011.) Em exemplos concretos, tratar-se-ia da 
diferença entre vender para comprar, e comprar para vender. Enquadrando-se na primeira forma de acumulação, 
poderíamos citar o caso de um lavrador que produz para sobreviver e vende seu excedente para comprar o sal do 
gado, o qual não produz, e alguma fazenda seca ou tecida requintado ao qual apenas tem acesso via comércio, 
bem como ferragens etc. Ou, nos termos de Polanyi, “os mercados através dos quais casas patriarcais auto-
suficientes escoam o seu excedente não dirigem a produção nem fornecem ao produtor o seu rendimento. Isto só 
acontece numa economia de mercado onde todos os rendimentos derivam de vendas, e as mercadorias se obtêm 
exclusivamente através da compra (POLANYI, Karl. Op. Cit.(1978), p.13). No outro extremos podemos situar 
os comerciantes e “negociantes de grosso trato”, tais como aqueles analisados por João Fragoso para o Rio de 
Janeiro - FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Op. Cit. (1998) - e Afonso Alencastro, para a cidade de São João del-
Rei - GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. (2002). 
255 A importância do mercado matrimonial na acumulação de riquezas é enfatizada pelos trabalhos de Sheila de 
Castro Faria, Sílvia Brügger e Marcos Andrade, ver: FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998). BRÜGGER, 
Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. (2008). ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
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A propriedade de Antônio à qual nos referimos foi a fazenda denominada “do Rio 

Acima”256, na paragem do Rio Abaixo, no caminho entre os arraiais de São Gonçalo do 

Brumado e Santa Rita do Rio Abaixo. Nos termos do inventário, de 1777:  

(...) uma fazenda de engenho (...) que se compõem de casas de vivenda 
cobertas de telha e senzalas, paiol, moinho, tudo coberto de telhas, arvores 
de espinho e seu bananal, engenho de cana e de fazer farinha tudo coberto de 
telha com suas terras de cultura poucas matas virgens capoeiras com seus 
logradouros (...) e as terras minerais que se acham dentro do mesmo sítio já 
[ilegível] e lavradas que tudo foi visto e avaliado pelos ditos avaliadores em 
a quantia de um conto, duzentos e setenta três mil e duzentos reis257.  

 
 A descrição da fazenda demonstra que se tratava, portanto, de uma unidade produtiva 

mista, combinando, ao menos durante certo tempo, a mineração com a atividade agrícola258. 

Segundo Angelo Carrara, foram raras as propriedades exclusivamente mineradoras na 

capitania. Para o autor, no século XVIII, as lavras de ouro em Minas devem ser encaradas 

como parte do horizonte rural da capitania259.  O que significa dizer que elas não estavam 

separadas do complexo agropecuário de produção, sendo ambos – mineração e produção 

agropecuária – mutuamente complementares, ou seja, ambas integravam o mesmo sistema de 

exploração agrário. Ângelo Carrara complementa sua constatação citando Eschwege, segundo 

o qual, em Minas, “poucos escravos não se dedicavam sem interrupção ao serviço das lavras, 

mas ocupavam-se igualmente do amanho da lavoura e de outros misteres domésticos, que 

reclamavam por igual o seu concurso”260. 

 

Agricultura e lavras de Ouro na paragem do Rio Abaixo: os bens de raiz de Antônio 
Ribeiro da Silva 

 

Constatamos, portanto, que Antônio Ribeiro adquiriu algumas terras e datas minerais, 

multiplicando seus bens na extração do ouro e na exploração agropecuária de suas terras. No 

inventario post-mortem de seus bens, realizado em 1777, aproximadamente 47 anos após sua 

chegada à região da comarca do Rio das Mortes, encontram-se arroladas três lavras de ouro, 

todas em sociedade com diversas pessoas, a maioria delas ligada à sua parentela. 

                                                 
256 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.22.v. 
257 Idem. 
258 As unidades produtivas mistas, combinando agricultura e mineração, não se restringiram ao século XVIII. 
Marcos Andrade encontrou alguns inventários para Campanha e São Gonçalo do século XIX que combinavam as 
duas atividades, ver: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 53. Kenneth Maxwell já aponta essa 
questão em trabalho mais antigo sobre a Inconfidência Mineira, ver: MAXWELL, Kenneth. A Devassa da 
Devassa: Inconfidência Mineira – Brasil e Portugual (1750 – 1808). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  p. 111. 
259 CARRARA, Angelo Alves. Op. Cit. (2007), p. 190. 
260 Idem, p. 189. 
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Antônio Ribeiro possuía uma lavra na “paragem do Rio Abaixo (...) com a maior parte 

das terras lavradas em as quais é sócio do furriel Manuel da Costa Gonçalves e as herdeiras do 

falecido José Ribeiro da Silva”261 no valor de 250$000. Não sabemos quem foi José Ribeiro 

da Silva, porém, por seu sobrenome, podemos levantar a hipótese que tenha sido algum 

membro da parentela do alferes. O furriel Manuel da Costa Gonçalves, certamente é o mesmo 

Costa Gonçalves que aparece como padrinho no registro de batismo de Barnabé, oitavo filho 

do alferes, batizado no ano de 1750, na capela de São Gonçalo do Brumado262. Portanto, o 

furriel, além de sócio em lavra aurífera, era “compadre” de Antônio, notória relação de 

aliança em um empreendimento econômico, fortalecida pelo compadrio.  

No inventário encontram-se ainda descritas “uma lavrinha de goapiara263 com Manuel 

Dias Ribeiro (...)”, no valor de 80$000, e “outra goapiara sita nas terras de planta dos 

herdeiros do falecido capitão João Ribeiro da Silva em a qual goapiara são sócios em igual 

parte os herdeiros do dito capitão”264 (grifos nossos), avaliada em 72$000. Por seus valores, 

ambas são lavras de pequeno porte. Também não temos maiores informações sobre quem foi 

Manoel Dias Ribeiro. Quanto ao outro sócio, o capitão João Ribeiro da Silva, trata-se do 

irmão do alferes que com ele migrou do reino para colônia, se casando com sua cunhada.  

Encontramos ainda no inventário do alferes referência a “uma morada de casas sitas 

no Arraial de São Gonçalo, térreas, cobertas de telhas e seu quintal, tudo velho e parte com 

casas de Antônio Barbosa Rego e pelas outras de Manoel da Silva Pacheco (...)”265(grifos 

nossos). Antônio Ribeiro, no arraial, era vizinho de seu concunhado e compadre, Manoel da 

Silva Pacheco, casado com uma das irmãs de sua mulher (ver Capítulo I). Pelo estado de sua 

morada em 1777, com “tudo velho”, podemos inferir que há um bom tempo ambos 

conviveram com suas famílias no arraial de São Gonçalo do Brumado, provavelmente aos 

                                                 
261 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. Op.cit. 
262 AEDSJDR – Livro de Batismo 9, p. 37.3 – 1750. 
263 Trata-se da invenção técnica “do desmonte para exploração das grupiaras”. Segundo Adriana Romeiro, “até 
então (1707), dominava a lavra de tipo extensivo, ‘praticada quase somente nos leitos dos ribeirões, onde se 
apuravam maiores proveitos com pequeno trabalho’”, a extração do chamado “ouro de aluvião”. A inovação da 
exploração das grupiaras foi uma verdadeira revolução técnica ocorrida em meados de 1707, e consistia em 
“desmontar as terras com água superior aos tabuleiros altos – imitando-se, assim, o efeito da água da chuva sobre 
os montes” que ao remover os cascalhos deixa aparente o ouro enterrado por sob a terra. Como Romeiro 
constatou, a invenção da grupiara garantiu o aumento exponencial da extração aurífera fazendo com quê 
crescesse também ainda mais a disputa entre paulistas e emboabas pelo domínio político das minas, vindo a 
desembocar no conflito conhecido como “A Guerra dos Emboabas”. ROMEIRO, Adriana. Paulistas e 
Emboabas no Coração das Minas: Idéias, práticas e imaginário político no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2008, p.118. 
264 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. 
265 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.17 v. 



 

105 
 

finais de semana, quando das missas de Domingo, ou nos dias de festas religiosas, quando 

todos se dirigiam aos arraiais ou às vilas, como era costume na época. Certamente a morada 

de casas no arraial não era a residência fixa de Antônio Ribeiro e sua família.  

A propriedade matriz do alferes, como vimos, foi uma “fazenda de engenho” na 

“Paragem do Rio Abaixo”, avaliada em 1:233$200266. A fazenda foi de longe o mais valioso 

dos bens de raiz de Antônio Ribeiro. As três lavras de ouro nas quais possuía sociedade 

somaram juntas apenas 402$000, o que correspondia a um terço do valor de sua fazenda. Isso 

demonstra que no ano de 1777 a unidade produtiva ligada à agropecuária (fazenda do Rio 

Acima) era bem superior aos bens de raiz ligados à mineração, suas lavras auríferas.   

A fazenda do Rio Acima, e as lavras auríferas próximas a ela, demonstram a 

diversificação das atividades econômicas empreendidas por Antônio Ribeiro. Segundo a 

classificação empregada por Carla Almeida, em sua tese sobre ricos e pobres nas Minas 

setecentistas, poderíamos enquadrar a fazenda de Antônio na categoria de “unidade produtiva 

com mineração”267. Existiram na propriedade tanto atividades agropecuárias quanto de 

extração mineral. Segundo dados levantados pela autora, esse não foi o tipo de unidade 

produtiva que predominou na comarca do Rio das Mortes no século XVIII. Na comarca, a 

maior parte das propriedades foram exclusivamente unidades produtivas agropecuárias, sendo 

que as unidades produtivas com mineração representavam apenas 26,9% do total das 

unidades, no período compreendido entre 1750 e 1779.  

Por outro lado, na comarca de Vila Rica, histórica e geograficamente mais propícia à 

extração aurífera, para o mesmo período, as unidades produtivas com mineração 

representavam 62,9% do total. Tais índices demonstram que apesar da atividade de extração 

aurífera provavelmente terem sido o principal meio pelo qual o Antônio Ribeiro pretendera 

efetivar sua busca por riquezas na América, as mudanças econômicas que durante a segunda 

metade do século XVIII levaram a comarca do Rio das Mortes a especializar-se na produção 

de gêneros alimentícios para o abastecimento interno, não deixaram de ser observadas nas 

atividades produtivas da fazenda do Rio Acima. O que provavelmente aconteceu com a 

maioria das fazendas da região. 

A fazenda do Rio Acima se constituía de “casas de vivenda cobertas de telha e 

senzalas, paiol, moinho, tudo coberto de telhas, árvores de espinho e seu bananal, engenho de 

cana e de fazer farinha tudo coberto de telha com suas terras de cultura poucas matas virgens 

                                                 
266 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.22. 
267 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p. 81. 
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(...)”268.  A presença de dois engenhos, “de cana e de fazer farinha”, demonstra que ao menos 

dois produtos agrícolas eram beneficiados na fazenda: o milho e a cana. O primeiro engenho, 

de fazer farinha, não deveria tratar-se de um simples Monjolo, pois, se assim o fosse, o teriam 

denominado dessa forma no inventário. Sendo uma benfeitoria de maior valor, o “engenho de 

fazer farinha”, tratar-se-ia de um moinho de pedra, comum nas fazendas da região.  

Segundo Sérgio Buarque de Holanda, os moinhos de pedra, ou de fubá, surgiram na 

Colônia – adaptando processos elaborados para tratamento de outros cereais – apenas quando 

foi necessário “forjar um tipo de alimentação abundante, boa para escravos e criações 

domésticas” 269 dentro do complexo ao qual denominou “A Civilização do Milho”, se 

referindo à região de São Paulo e às zonas de expansão paulista, como Minas, em 

contraposição às capitanias do Norte, onde a preferência era, indiscutivelmente, o uso da 

farinha de mandioca270. 

  A referência ao “Paiol” da fazenda do Rio Acima, local de armazenamento do milho, 

indica que na propriedade certamente existiu a lavoura desse cereal, produto básico da dieta 

familiar e da escravaria.  

Outro produto que muito provavelmente foi cultivado e certamente beneficiado na 

fazenda do Rio Acima era a cana de açúcar. É possível que o engenho de cana da fazenda 

produzisse o açúcar, a aguardente, o melado e a rapadura para o consumo interno da unidade 

produtiva, sendo o excedente comercializado nos arraiais próximos e na vila de São João del-

Rei271.  

Mesmo que durante todo o século XVIII a Coroa tenha empreendido uma política 

envolvendo a proibição da construção de engenhos de cana na capitania de Minas Gerais – 

principalmente devido à produção de cachaça – fazendas da região, como a fazenda do Rio 

Acima, inventariada em 1777, possuíam seus engenhos de cana em pleno exercício. O que 

pode ser explicado a partir das constatações de Flávio Marcus da Silva segundo as quais 

existiu um ambiente de negociação entre os produtores e as autoridades coloniais garantindo 

que os engenhos continuassem a ser construídos por todo o Setecentos. O autor observou que 

a proibição da instalação destas “fábricas” de açúcar e aguardente poderia ser enquadrada em 

uma interpretação que caracterizava “a estrutura produtiva colonial como uma simples 

                                                 
268 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.22. 
269 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1975, 
p.225.  
270 Idem. 216. 
271 Marcos Andrade discute o mesmo para o Sul de Minas – ver capítulos I e particularmente o II, em: 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008).   
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projeção dos interesses metropolitanos”272, cujos objetivos seriam “preservar as relações de 

dependência entre Colônia e Metrópole”273. Nessa perspectiva, o objetivo da Coroa seria 

preservar o monopólio comercial e a especialização da capitania na extração aurífera.  

Flávio Marcus afirma que a documentação existente sobre a proibição corrobora com 

essa interpretação, mas por outro lado, a interpretação externa da proibição da construção de 

engenhos de cana mascara outras formas de dominação mais complexas envolvendo a política 

de abastecimento das Minas setecentistas. A Proibição à construção de engenhos teve início 

no governo de D. Brás Baltazar da Silveira (1713 – 1717), ligando-se mais à preocupação das 

autoridades quanto ao consumo de aguardente que estimulava o desvio do ouro e causava 

grandes danos à saúde da escravaria, do que à um exclusivismo produtivo voltado para 

extração aurífera. Em alguns momentos a tendência foi a proibição da construção de qualquer 

engenho na capitania, tendo em vista que a alegação dos interessados em erigir engenhos para 

produção de açúcar, melado e rapadura, servia, quase sempre, para mascarar a produção da 

aguardente. Apesar de proibições formais, alguns governadores chegaram a conceder 

sesmarias a pessoas interessadas em erigir engenhos, os quais foram constantemente 

construídos durante todo o século XVIII, muitas das vezes com conhecimento das 

autoridades. Flávio Marcus chamou a atenção para que, apesar da aparente contradição entre a 

proibição formal e a atitude dos governadores, “a questão dos engenhos pode ser entendida 

como uma estratégia de controle social, dentro da lógica de prudência adotada pela Coroa 

portuguesa e pela maior parte de seus representantes no ultramar”274.  

A cachaça fazia parte do cotidiano de grande parte da população, consumida em 

vendas e lojas à revelia, era apreciada por todos os grupos sociais. Inclusive uma das ruas da 

vila de São João del-Rei deve seu nome à referida bebida: a Rua da Cachaça, onde o produto 

parece ter sido comercializado em grande escala. Porém, o consumo de aguardente em áreas 

de mineração era unanimemente considerado um perigo pelas autoridades coloniais. Fora das 

áreas de extração aurífera, a aguardente era considerada pelos senhores mais como um 

atenuante das tensões sociais do que um estímulo à desordem. Tal fato levou um proprietário 

em Ouro Fino a afirmar ser costume entre os escravos, quando apadrinham uma criança, 

ofertar cachaça na festa de batismo de seus afilhados”275. Alguns engenhos foram demolidos 

durante o século XVIII devido à lei de proibição. Certos períodos foram caracterizados até, 

                                                 
272 SILVA, Flávio Marcus da. Subsistência e Poder: A política do Abastecimento alimentar nas Minas 
Setecentistas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008, p.198. 
273 Idem. 
274 SILVA, Flávio Marcus da. Op.Cit. (2008), p.200. 
275 Idem, p.202. 
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como afirma Flávio Marcus, por uma “guerra” aos engenhos276. Porém, a sucessiva 

multiplicação deles no território mineiro pode ser entendida como resultado de uma política 

de abastecimento empreendida pela Coroa com o objetivo de garantir “a quietação e sossego 

dos povos”. A partir da década de 1770 se reconheceu abertamente a ineficácia da lei. No 

mesmo ano da realização do inventário de Antônio Ribeiro da Silva, 1777, o governador 

Antônio de Noronha, em carta à Martinho de Mello e Castro, afirma ter mandado demolir 

alguns engenhos levantados durante seu governo, mas aos edificados anteriormente não fizera 

procedimento algum, pois sua demolição “causaria um gravíssimo prejuízo aos moradores 

desta capitania”277. 

Voltando ao inventário do alferes Antônio Ribeiro, as “poucas matas virgens” 

descritas pelos avaliadores da fazenda em 1777, nos levam a acreditar que se trataria do que 

restou dos matos derrubados para abertura de diversas lavouras na propriedade. Corrobora 

com essa hipótese a informação dos avaliadores que antecede a descrição dos bens, “‘suas 

terras de cultura poucas matas virgens”. No sistema agrário de exploração extensiva, as 

“terras de cultura” originavam-se da derrubada de florestas nativa – matas virgens. Da 

“coivara” aprendida com os índios, na qual se queimava a mata, e por cima das cinzas do que 

foi a exuberante floresta, jogavam-se as sementes do milho, ou plantava-se a cana, formando-

se assim, as “terras de cultura”278. Apesar do alto valor que a fazenda representou no interior 

do inventário, provavelmente ela se encontrava desgastada para o modelo de agricultura da 

época, depois de quase meio século de exploração. Limitada sua capacidade produtiva, era 

impossível à fazenda atender as necessidades de todos os herdeiros de Antônio, sendo esse um 

dos fatores que muito provavelmente os levou a migrar, sobretudo os filhos homens mais 

velhos (ver Capítulo I).  

Os avaliadores descrevem a existência, na fazenda do Rio Acima, de “terras minerais 

que se acham dentro do mesmo sítio já (...) lavradas”. Apontando, portanto, o esgotamento 

das lavras auríferas da propriedade. Mesmo com a atividade de mineração em decadência na 

propriedade, notoriamente agrícola em 1777, ela foi avaliada em 1:233$200, três vezes a 

soma do valor das lavras nas quais Antônio tinha sociedade na região, fora de suas terras. 

Essa “fazenda de engenho” parece ter sido de grande importância para o núcleo familiar do 

alferes. Nela, Antônio Ribeiro da Silva residiu durante a maior parte de sua vida, criando ali 

sua extensa família.  

                                                 
276 Idem, p.213. 
277 Idem, p.222. 
278 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit.(1975), p.215. 
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2.2 – O Crédito no Interior da Família e a Montagem de Novas Unidades Produtivas 

 

 Neste tópico abordaremos o papel da herança, do empréstimo no interior da família, e 

do dote, na formação de novas unidades produtivas, essas que foram a base das fortunas 

amealhadas pelos descendentes do casal fundador da família Ribeiro da Silva. 

Antônio e sua esposa, Antônia Maria de Almeida, tiveram doze filhos (ver Diagrama 

1). Nos termos de seu testamento: “oito machos e quatro fêmeas”. Constou, no inventário do 

alferes, que muitas pessoas lhe deviam, a maior parte delas ligada à sua parentela. O monte-

mor de seu inventário totalizou, em 1777, a quantia de 7:540$654279. Somados todos os bens, 

inclusive aqueles que pertenceram à meação de sua esposa, falecida três anos antes, em 

1774280, bem como os bens descritos nos dotes, que já não se encontravam em suas mãos, no 

momento de sua morte, o total de bens que um dia pertenceu a Antônio Ribeiro chegou à cifra 

de 15:006$056. No inventário foram listados 56 escravos281.  

Para analisar a fortuna amealhada pelo alferes, utilizamos a classificação elaborada por 

Carla de Almeida para Mina Gerais, compreendendo o período entre os anos de 1750 e 

1822282. Fizemos isso sobretudo devido a correspondência cronológica  entre a classificação, 

e a maior parte do período de vida da unidade produtiva do alferes (segunda metade do século 

XVIII), bem como a data de realização de seu inventário, 1777283.  

De acordo com a classificação de Almeida, em termos comparativos, o total dos bens 

descritos no inventário do alferes Antônio Ribeiro da Silva equivaliam à fortuna de um 

“grande proprietário”. Esses bens, totalizando 15:006$056, convertidos em libras 

(4221,11)284, posicioná-lo-ia na quinta faixa de fortunas da classificação. Faixa inferior 

apenas a correspondente à fortunas superiores a 5000 libras, na qual se encontrava o topo da 

pirâmide social mineira, as maiores fortunas da capitania.  

                                                 
279 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.75. 
280 O inventário de Ana Maria de Almeida foi anexado ao de Antônio Ribeiro da Silva, ao que parece por não ter 
sido concluído quando o ele veio a falecer. 
281 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.13,v. Dentre eles, encontravam-se 7 listados nos bens vendidos pelos herdeiros Barnabé Ribeiro e Luiz 
Ribeiro, quando do inventário de Antonia Maria, e que entraram nas dívidas ativas de Antônio Ribeiro.  
282 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.141. 
283 Posteriormente, ao tratarmos de fortunas amealhadas no século XIX, utilizamos de classificações mais 
apropriadas para o período. 
284  Para conversão utilizamos a fórmula citada por Carla Almeida, citando Mircea Buesco, que afirma ser o 
valor do real constante em todo o século XVIII, “à razão de 3.555 réis por libra esterlina-ouro”, apud 
ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.142. 



 

110 
 

Os “grandes proprietários”, ou seja, aqueles que tiveram sua fortuna posicionada entre 

a quarta e quinta faixa de fortunas da amostragem feita por Carla de Almeida, representaram 

apenas 5,9% dos proprietários da comarca do Rio das Mortes, juntos, eles detiveram 30,5% de 

toda a riqueza levantada para o período na região. Tal constatação demonstra a expressiva 

desigualdade que predominava na comarca, onde 1/3 da riqueza concentrava-se na mão de 

ínfima parte de proprietários – 5,9%. No momento de sua morte, Antônio era um desses 

poucos proprietários afortunados. Mesmo desconsiderando-se a maior parte dos bens descritos 

em seu inventário, ou seja, aqueles que diziam respeito aos dotes empregados na formação de 

novas unidades produtivas encabeçada por seus filhos, o monte mor do alferes, totalizando 

7:540$654, convertido em libras (2121,14),  ainda o posicionaria na classe das “grandes 

proprietários”. Segundo a classificação, essa categoria compreendia todas as fortunas entre 

2001 e 5000 libras285.  

Almeida encontrou uma média de 16 escravos para os proprietários com fortunas 

superiores à 2000 libras no período de 1750 à 1779, para Minas Gerais286. Considerando que 

o número de escravos de Antônio Ribeiro chegou a 56 indivíduos, sua escravaria superou em 

mais de três vezes a média constatada para o nível de fortuna no qual se inseria. Segundo 

Carla Almeida: “Os bens mais importantes no patrimônio dos mineiros eram sem dúvida os 

escravos, os imóveis e as dívidas ativas, nessa ordem. Os escravos tiveram sempre um peso 

significativo na composição da fortuna dos habitantes das duas comarcas (Vila Rica e Rio das 

Mortes)”287.  

Apesar do grande número de escravos encontrados no inventário de Antônio Ribeiro 

(56 cativos), eles correspondiam somente a 22% do valor total dos bens descritos no 

inventário, ficando em terceiro lugar na ordem crescente de valor dos itens que compunham 

sua fortuna (ver Tabela 2 e Gráfico 2). À frente da cifra “escravos” encontrava-se a dos 

“dotes” 288 correspondendo a 39% da riqueza do alferes, seguida pela cifra das “dívidas 

ativas”, somando 23% de sua fortuna. O que diferia, de certa forma, do quadro encontrado por 

Almeida para a composição da riqueza nos inventários da comarca do Rio das Mortes no 

período de 1750-1779.  

                                                 
285 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.141. 
286 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.152. 
287 Idem, p.131. 
288 Para uma boa discussão sobre a importância do dote nessa sociedade ver: NAZZARI, Muriel. O 
Desaparecimento do Dote: Mulheres, Famílias e Mudança Social em São Paulo, 1600-1900. São Paulo: Cia. 
Das Letras, 2001. Para o caso específico da região da comarca do Rio das Mortes ver: BRÜGGER, Silvia M. 
Jardim. Op. Cit. (2007). 
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De acordo com os dados levantados pela autora, a riqueza dos proprietários da 

comarca do Rio das Mortes se encontrava na seguinte ordem: escravos (31,2%), imóveis 

(28,61%) e dívidas ativas (21,13%). A diferença entre a ordem dos maiores ativos 

encontrados pela autora, e aqueles que encontramos para o alferes, se funda na inexistência do 

dote como uma cifra na tabela elaborada por Carla Almeida289. O que evidentemente é 

justifica no fato de que os bens que compõe o dote já não se encontram em propriedade do 

inventariado, e sim na de seus herdeiros. Optamos por incluir os dotes na somatória dos bens 

de Antônio Ribeiro por dois motivos distintos, primeiro, ao se analisar o conjunto de toda a 

trajetória da unidade produtiva do alferes, esses bens um dia estiveram em suas mãos (bens 

como escravos, jóias e até dinheiro), e poderiam ser colados ao inventário no momento da 

partilha, caso os beneficiados com o dote quisessem receber a herança, o que não era 

obrigatório. Por outro lado, incluí-los na somatória do total de bens que um dia esteve sob o 

domínio do patriarca da família, nos permite, como veremos adiante, averiguar o quanto o 

alferes empenhou-se em financiar a fundação de novas unidades produtivas encabeçadas por 

seus descendentes, bem como, quais desses foram mais privilegiados na dinâmica sucessória.    

Mesmo retirado o dote da tabela com a composição dos bens do alferes, as dívidas 

ativas continuariam a se sobrepor ao valor da escravaria, e o valor dos bens imóveis não 

chegariam nem próximo dessas duas cifras. Esses números nos permitem dizer que a maior 

parte dos bens amealhados por Antônio foi empregada na formação de novas unidades 

produtivas formada por seus filhos, ou seja, os dotes e os créditos que se encontravam na mão 

desses, somaram aproximadamente 60% dos bens descriminados no inventário do alferes, 

como demonstraremos abaixo.  

Do valor total dos bens descritos no inventário de Antônio, 23% dizia respeito a 

dividas ativas, ou seja, valores que outras pessoas deviam ao alferes. Essa cifra foi bem 

superior à soma dos bens de raiz, classificados como “Bens Imóveis” – a casa no arraial, a 

fazenda do Rio Acima e as lavras de ouro tidas em sociedade – que totalizaram juntos 

somente 1:827$200 – 12% do valor total do inventário, conforme podemos observar na tabela 

e gráfico abaixo: 

 

 

 

 
                                                 
289 Também é necessário ressaltar que Carla Almeida trabalha com um conjunto de inventários para o período, 
enquanto focamos nosso estudo em apenas um inventário. 



 

 

 

 

 

 

 

As dívidas ativas do Alferes estavam distribuídas da seguinte forma, como 

visualizar na Tabela 2.1:  

Bens
Dotes
Dívidas Ativas
Escravos
Bens Imóveis
Bens Móveis
TOTAL

Tabela 2 - Composição de Bens no Inventário do alferes 

Fonte: AHET II,
Silva (1777). 
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As dívidas ativas do Alferes estavam distribuídas da seguinte forma, como 

Bens Valor em Réis %
5.874.000 39%

Dívidas Ativas 3.459.956 23%
3.253.000 22%

Bens Imóveis 1.827.200 12%
Bens Móveis 591.900 4%

15.006.056 100%

Tabela 2 - Composição de Bens no Inventário do alferes 
Antônio Ribeiro da Silva (1777)

II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio

 

 

As dívidas ativas do Alferes estavam distribuídas da seguinte forma, como podemos 

39%
23%
22%
12%

100%

Tabela 2 - Composição de Bens no Inventário do alferes 

Ribeiro da
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Como podemos observar na Tabela 2.1 – 92% das dívidas ativas do alferes diziam 

respeito a créditos ou empréstimos cedidos a filhos ou membros de sua família, o que no caso 

dos filhos pode ser considerado como adiantamento da herança. Apenas 8% das dívidas 

estavam nas mãos de pessoas, que, a princípio, eram alheias à rede familiar de Antônio 

Ribeiro. Tal fato nos permite deduzir que parte considerável de sua fortuna foi empregada no 

financiamento da montagem de novas unidades produtivas ligadas à seu grupo familiar, ou 

seja, a soma dos dotes, 39% e os 21% das dívidas ativas que se encontravam na mão de 

parentes do alferes, totalizaram 60% dos bens descritos em seu inventário (ver Tabela 2.3)290. 

                                                 
290 Esta prática também foi observada por Marcos Andrade como estratégia de manutenção de fortuna na família 
Junqueira no Sul de Minas, em fins do século XVIII e começo do século XIX, ver: ANDRADE, Marcos Ferreira 
de. Op.Cit. (2007), p.210. 

Relação Valor Quantia %

filho 75$363 2%

filho 54$000 2%

filho 48$000 1%

filho 60$000 2%

filho 32$400 1%

filho 2:464$400 71%

Sobrinho 22$800 1%

Cunhada 422$200 12%

3:179$163 92%

106$200 3%

72$074 2%

94$582 3%

9$937 0%

282$793 8%

Total 3:461$956 100%

Damaso Ribeiro da Silva

Antonio Ribeiro da Silva

Barnabé e Luiz Ribeiro da Silva

Francisco Ribeiro de Jesus

Tabela 2.1 – Composição das Dívidas Ativas do alferes Antônio Ribeiro da Silva (1777)

Nome

Manoel Ribeiro da Silva

José Ribeiro de Oliveira e Silva

Mariana de Almeida e Silva

Luiz Vieira Guedes

Dívidas “fora da Família"

Fonte: ver tabela 2.

Jacinta Maria de Jesus

Dívidas “em Família"

Com herdeiro José Ribeiro, créditos de outros.

Antônio Coelho Ribeiro

Francisco José da Silva Pedroso
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Além de empréstimos, outra forma de financiar novas unidades produtivas foram os 

dotes. O que na composição dos bens no inventário do alferes correspondeu a nada menos que 

39% do valor total de todos os itens listados (ver Tabela 2). 

Em seu testamento, Antônio Ribeiro declarou que sua filha Mariana ao se casar com o 

tenente coronel Marcos Magalhães, teria recebido como dote, quatro mil cruzados em 

dinheiro (1:600$000), uma escrava parda por nome Rita, e um cavalo selado291. O dote de 

Mariana de Almeida e Silva totalizou, no inventário, a quantia de 1:790$000 ou 503,51 libras. 

Tal montante, por si só, já poderia ser considerada a fortuna de um médio proprietário na 

classificação elaborada por Almeida (aquelas enquadradas na faixa que ia de 501 a 1000 

libras). 

Sobre a composição do dote de Mariana, podemos dizer que se enquadraria no que 

Muriel Nazzari classificou como bens de uso em contraposição aos dotes paulistas ofertados 

no século XVII, que consistiam principalmente de bens de produção necessários a montagem 

de uma nova unidade produtiva ligada à família da noiva. A mudança na composição dos 

dotes do século XVIII, quando comparados aos do século XVII, refletia a própria mudança do 

papel da família, que gradativamente transformava-se de unidade de produção em unidade de 

consumo, mudança que se acentuaria no século XIX292. No que diz respeito ao dote de 

Mariana de Almeida, devemos considerar que sua unidade doméstica continuaria sendo 

considerada uma unidade produtiva. A divisão do trabalho entre os filhos do casal, um 

dedicando-se à mineração, outro aos “serviços de roças”, tal como pudemos observar nos 

autos do tutor de órfãos, presente no inventário do tenente Marcos Magalhães, é a maior 

evidência de que a família de Mariana, assim como as famílias paulistas do século XVII, 

ainda funcionava como uma unidade de produção (ver Capítulo I). 

Porém, o que se pode inferir da composição do dote de Mariana é que seu pai, 

vinculado às regras da prática do dote de meados do século XVIII, dera maior autonomia ao 

casal. Isso, pois, dotando com dinheiro a nova unidade doméstica, legava a eles maior 

liberdade na gestão desse capital. Prática que seria completamente estranha a um paulista do 

século XVII, visto que esse – em uma sociedade na qual o poder do patriarca era grande, e 

quando todos os genros e filhos se subordinavam a ele – usava o dote como meio de manter a 

nova unidade produtiva sobre seu comando. Para isso, a maioria dos dotes era composta por 

terras contiguas às do patriarca. Nos dotes dos paulistas do século XVII, além de escravos e 

                                                 
291 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02. 
292 NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001), p. 205. 
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terras, também apareciam bens de produção como engenhos de açúcar, que já determinavam a 

atividade produtiva à qual o genro se dedicaria293. 

Mesmo com maior autonomia, devido ao dote em dinheiro, Mariana e Marcos 

residiram em uma fazenda vizinha à propriedade do pai de Mariana, demonstrando que apesar 

das mudanças na composição dos dotes entre o século XVII e XVIII, algumas práticas como a 

fixação do genro em uma propriedade contígua à do sogro, para o maior controle deste sobre a 

vida de suas filhas, e sobre as novas unidades produtivas que surgiam do casamento delas, 

ainda perduravam. O cavalo selado que Mariana levou de dote ao casar-se, a princípio, 

poderia ser classificado como um bem de consumo, pois certamente serviria para seu uso 

pessoal e não à outra atividade produtiva como, por exemplo, a condução de uma tropa de 

burros. Conforme constatou Nazzari, dotar as filhas com escravas ao invés de dotá-las com 

vários escravos homens, como acontecia no século XVII, também foi uma tendência que teve 

início no século XVIII294.  O fato de Mariana levar a escrava Rita como dote, ia de encontro a 

essa tendência. Possivelmente Rita serviria como um bem de uso à Mariana, ocupando-se de 

seu serviço pessoal, podendo ser classificada mais como um bem de consumo do que como 

um bem de produção295. 

Estudando a composição de dotes relacionados em 58 inventários sãojoanenses do 

século XVIII (79 femininos, 9 masculinos), Sílvia Brügger constatou que a assim como 

ocorreu em São Paulo, na vila de São João del-Rei, escravos eram o componente que aparecia 

com maior freqüência. Constavam em 91% dos dotes femininos e em 77,78% dos masculinos. 

Na segunda colocação a autora observou a presença de cavalos (24,49% dos dotes femininos; 

33,3 % dos masculinos). Seguidos, nos inventários femininos, pela presença igualitária de 

dinheiro, ouro e prata (20,41%)296. Situação que viria a mudar no século XIX, quando, nos 

inventários sãojoanenses, a presença de dinheiro praticamente dobraria, aparecendo em 

40,16% dos inventários femininos. Segundo Sílvia Brügger, “sem dúvida, este tipo de 

concessão permitia aos dotados maior liberdade, no sentido da sua aplicação”297. Podemos 

deste modo afirmar que a composição do dote de Mariana de Almeida enquadrava-se 

                                                 
293 NAZZARI, Muriel. Op.Cit. (2001), p. 202. 
294 Idem, p.201. 
295 Sílvia Brügger relativiza a classificação de escravas como bens de consumo, em detrimento a sua função 
como bens de produção. Para Brügger, “há que se considerar que não necessariamente a presença de mulheres 
escravas, nos dotes, significa a sua não destinação à produção. (...) Nas listas nominativas de São João del-Rei, 
para a década de 1830,  por exemplo, apesar de muitas serem as omissões de informação sobre ocupações, 
encontram-se, entre outras, escravas fiandeiras, cozinheiras, teceloas, costureiras, costureiras, lavadeiras e 
queijeiras”. BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007). p 180.   
296 Idem. p 178. 
297 Idem. p 181. 
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completamente no padrão de dotação vigente em São João del-Rei no século XVIII (escravos, 

cavalos e dinheiro), e, pela quantidade de dinheiro presente no dote, antecipava uma tendência 

que viria a aumentar em São João no século XIX. 

Além do dote, consta no inventário de Antônio Ribeiro, realizado em 1777, 4 anos 

após o falecimento de Marcos Magalhães, seu genro, uma dívida em nome da herdeira 

Mariana de Almeida e Silva, no valor de 48$000298. Isso demonstra que era do interesse da 

família do alferes o casamento de Mariana com o tenente, pois mesmo após receber o dote, o 

casal ainda manteve relações de crédito com o sogro. Antônio Ribeiro ajudou na formação da 

unidade produtiva de Mariana e de seu marido, concedendo a ambos um bom dote, e, após o 

casamento, serviu como fonte de crédito ao casal.  

Outra filha do alferes que levou para o casamento dote substancial foi Genoveva de 

Almeida e Silva, casada com Manoel Coelho dos Santos, eles foram proprietários da fazenda 

Santa Rita, no arraial de mesmo nome. Quando se casou com Genoveva, Manoel recebeu o 

dote de 1:200$000 em dinheiro, uma escrava por nome Inácia, mina, e um cavalo selado e 

enfreado que valeria, de acordo com o testamento de seu sogro, a quantia de 190$000, 

somando tudo o valor de 1:390$000, ou seja, 390,99 libras 299. Mesmo menor que o de sua 

irmã Mariana (503,5 £), o dote de Genoveva foi quantia avultada para a época. Na 

classificação de fortunas elaborada por Carla de Almeida, corresponderia por si só a fortuna 

de um “pequeno proprietário”, estando na segunda faixa de fortunas, compreendida pelos 

proprietários com monte-mor entre 201 à 500 libras.  

Mônica Ribeiro de Oliveira ao reconstituir a trajetória familiar de Francisco de Assis 

Alves, um dos maiores cafeicultores de Juiz de Fora, na segunda metade do século XIX, 

afirmou que: “sua condição certamente foi beneficiada pelo matrimônio contraído ao receber 

o alto dote de aproximadamente 1:250$000 réis” (grifos nossos)300. Se esse valor foi 

considerado alto por Oliveira para segunda metade do século XIX, os 1:390$000 réis 

recebidos por Manoel Coelho dos Santos ao casar-se com Genoveva de Almeida e Silva  em 

1759, cerca de um século antes, certamente seria uma quantia bem mais significativa. O que 

lhe serviu na montagem da nova unidade produtiva encabeçada por ele e Genoveva. Isso fica 

evidente quando comparamos o dote a outros valores arrolados no inventário do sogro de 

                                                 
298 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.18.v. 
299 Para conversão utilizamos a fórmula citada por Carla Almeida, citando Mircea Buesco, que afirma ser o valor 
do real constante em todo o século XVIII, “à razão de 3.555 réis por libra esterlina-ouro”, ver: ALMEIDA, Carla 
Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.142. 
300 OLIVEIRA, Monica Ribeiro de Oliveira. Avô imigrante, pai lavrador, neto cafeicultor: análise de trajetórias 
intergeracionaisna América Portuguesa (séculos XIII e XIX). In:Vária História.v.27, n.46. Jul./Dez.2011, p.641. 
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Manoel Coelho. No inventário do alferes Antônio Ribeiro, seu principal bem de raiz, a 

fazenda de engenho na paragem chamada Rio Abaixo, foi avaliada em 1:233$000, valor 

inferior ao dote levado por sua filha Genoveva. 

As duas últimas filhas mulheres do casal fundador da família não receberam dote por 

terem se casado somente após a morte de seus pais. Porém, em seu testamento, Antônio 

Ribeiro reservou duas partes de sua terça às filhas solteiras. O que lhes garantiu herança maior 

que a dos irmãos, e um bom atrativo para seus futuros matrimônios. 

Um dos filhos homens do alferes recebeu dote quando se casou. Trata-se de Manoel 

Ribeiro da Silva, que migrou para a região de Formiga, fundando a fazenda do Quilombo (ver 

capítulo I). Quando se casou em 1764 com Maria Sabina Torres, Manoel Ribeiro recebeu de 

seu pai “três escravos que nesse tempo poderiam valer 160$000 e mais o sítio em que está 

vivendo em outra parte do rio chamado A Barra do Ribeirão dos Anjos”301, ou seja, ele 

recebeu os principais meios de produção necessários à montagem de uma nova unidade 

produtiva: terra e escravos. Com a morte do pai, é provável que Manoel tenha vendido o 

referido sítio, pois migrou para Formiga, no Sertão do Campo Grande, onde já estava 

estabelecido no ano de 1779.  

O fato de Manoel Ribeiro ter recebido adiantamento da herança antes da morte do pai 

exemplifica a tendência que Muriel Nazzari observou em São Paulo no século XVIII. 

Segundo a autora, 

Além de conceder a suas filhas dotes relativamente menores, os paulistas do 
século XVIII parecem ter ajudado toda a sua prole em maior medida do que 
faziam no século XVII. Quase dobrou a porcentagem de famílias que faziam 
doações a filhos que não eram padres, passando de 9% no século XVII para 
17% no século XVIII. Dobrou a porcentagem de famílias que emprestaram 
dinheiro aos filhos homens e também aumentou a de famílias que fizeram 
empréstimos a filhas casadas e seus maridos302. 

 

A diferença desse fenômeno, quando comparado à prática paulista do dote no século 

XVII, pode ser explicada pelo fato de que, no início do século XVIII, São Paulo estava 

passando por uma situação econômica instável e precária, o dinheiro só era ganho na Região 

das Minas. Assim, os filhos das famílias paulistas precisavam cada vez mais da ajuda dos pais 

para migrar para essas regiões.  

No caso de Manoel Ribeiro, que recebeu o adiantamento de sua herança na capitania 

de Minas, no terceiro quartel do século XVIII, não seria diferente. Com a diminuição da 

                                                 
301 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.22.v. 
302 NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001), p.121. 
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extração aurífera no entorno de São João del-Rei, e as mudanças econômicas pelas quais 

passava a capitania, no fim daquele século, foi necessário que seus pais o ajudasse a 

estabelecer uma nova unidade produtiva 303. 

Conforme podemos observar na Tabela 2.3 e no Gráfico 2.2, abaixo, o dote que 

Manoel Ribeiro levou ao se casar, 394$000, correspondeu a apenas 6% do valor total dos 

dotes presentes no inventário de seu pai, o alferes Antônio Ribeiro. Quantia expressivamente 

inferior aos dotes que suas irmãs, Mariana e Genoveva, levaram ao se casarem, que 

corresponderam, respectivamente, a 30% e 24% do valor total dos dotes no inventário. De 

mesmo modo, em 26 inventários sãojoanenses com referência a dotes femininos e masculinos, 

Silvia Brügger encontrou 57,7% de dotes masculinos inferiores a femininos, sendo que nos 

42,3% restante, nenhum dos dotes masculinos foi superior aos femininos, apenas 

equiparavam-se304. Tal constatação levou a autora a afirmar que, “ainda em relação aos 

valores concedidos em dote parece claro que as filhas tendiam a levar vantagem sobre seus 

irmãos”305. O mesmo ocorreu com os filhos do casal fundador da família Ribeiro da Silva. 

O dote recebido por Manoel, de mesmo modo, foi bem inferior ao patrimônio que seus 

irmãos padres receberam para se ordenarem, variando entre 12 e 14% do valor total dos 

dotes306. Isso significa que o papel do dote no século XVIII na região de São João, assim 

como o foi no século XVII, em São Paulo307, ainda estava estreitamente ligado à função de 

atrair elementos masculinos às famílias das dotadas, que colaborariam com essas de alguma 

forma. No caso dos Ribeiro da Silva em fins do século XVIII, bem como às demais famílias 

desse período, aglutinar elementos portugueses à família significava a possibilidade de 

abertura de crédito, tendo em vista que em sua maioria estes homens eram comerciantes (ver 

Capítulo I). Essas uniões também eram benéficas no sentido de que a aglutinação de sangue 

                                                 
303 Analisando 105 inventários com referência a dotes em São João del-Rei, entre o século XVIII e primeira 
metade do século XIX, Silvia Brügger contestou a afirmação de Afonso Graça Filho quanto o sistema de dotação 
vigente na região durante o século XIX, onde, segundo o autor,  a dotação não estabelecia critérios de gênero. 
Dos 105 documentos analisados por Brügger, em 26 (24,8%) apareciam dotes masculinos e femininos, sendo 
que no restante, 79 (75,2%), apareceram somente dotes femininos. A autora conclui ser “difícil afirmar a 
inexistência de um privilégio de gênero na concessão dos dotes em São João del-Rei”BRÜGGER, Silvia M. 
Jardim. Op. Cit. (2007). p 177. 
304 Idem. 
305 Idem. 
306 Marcos Andrade analisando os dotes concedidos pelo fundador da família Junqueira no Sul de Minas, 
também constatou que os homens foram contemplados com adiantamentos bem menores que os das mulheres, 
nunca superiores a trezentos mil réis. Tendo o filho do casal que se ordenou padre recebido apenas 90$000 de 
dote. ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2007), p. 210. 
307  Idem.  
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europeu à família, em uma sociedade na qual a brancura da pele era signo de distinção, e 

predominavam os mestiços, era uma prática sempre valorizada308. 

 

 

                                                 
308 VILLALTA, Luiz Carlos. A Igreja, a sociedade e o clero. In: RESENDE, Maria E. L. de; VILLALTA, Luiz 
C. História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. Vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica, Companhia do Tempo, 
2007, p. 40. Para uma análise mais detalhada da absorção de portugueses via alianças matrimoniais na família 
Ribeiro da Silva, ver Capítulo I. 

Dotes Valor em Rs. %

Mariana de Almeida e Silva 1.790.000 30%

Genoveva de Almeida e Silva 1.390.000 24%

Padre Miguel Ribeiro da Silva 800.000 14%

Padre Barnabé Ribeiro da Silva 800.000 14%

Padre Damaso Ribeiro da Silva 700.000 12%

Manoel Ribeiro da Silva 394.000 6%

Total 5.874.000 100%

Fonte: ver tabela 2.

Tabela 2.2 - Distribuição dos Dotes no Inventário do alferes Antônio Ribeiro 
da Silva (1777)

Fonte: ver tabela 2.

30%

24%12%

6%

14%

14%

Gráfico 2.1 - Distribuição dos Dotes no Invemtário do alf. Antonio 
Ribeiro da Silva (1777) 

Mariana de Almeida e Silva

Genoveva de Almeida e Silva

Padre Damaso Ribeiro da Silva

Manoel Ribeiro da Silva

Padre Miguel Ribeiro da Silva

Padre Barnabé Ribeiro da Silva
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 Como vimos, se somarmos as dívidas ativas do alferes que estavam nas mãos de 

membros de sua família aos dotes do inventário, constatamos que 60% da fortuna de Antônio 

Ribeiro estava empenhada em parentes, especialmente filhos, ou seja, foram utilizados por 

esses como financiamento à montagem de novas unidades produtivas. O que pode ser melhor 

observar na Tabela 2.3, abaixo:  

 

 

Na Tabela 2.3 fizemos a junção dos dados das Tabelas 2.1 e 2.2, o que nos permitiu 

observar que alguns filhos do alferes Antônio Ribeiro da Silva foram mais favorecidos no 

adiantamento de seus bens. Dentre eles, o filho que recebeu o maior adiantamento foi o padre 

Barnabé Ribeiro, ficando com 22% do montante. Consta em seguida as citadas filhas mais 

velhas, Mariana e Genoveva de Almeida e Silva, que ficaram, respectivamente, com 20% e 

15% dos adiantamentos. Por fim, temos o filho homem, não padre, Luiz Ribeiro da Silva, que 

recebeu 14% dos adiantamentos. Os demais filhos e parentes que receberam bens adiantados 

somaram todos juntos 29% do valor total. 

Nome Tipo Parentesco Valor em Rs Soma %

Crédito 75.363

Dote 394.000

Crédito 48.000

Dote 1.790.000

Crédito 60.000

Dote 700.000

Crédito 1.232.200

Dote 800.000

Antonio Ribeiro da Silva Crédito filho 32.400 0%

Luiz Ribeiro da Silva Crédito filho 1.232.200 14%

José Ribeiro de Oliveira e Silva Crédito filho 54.000 1%

Genoveva de Almeida e Silva Dote filho 1.390.000 15%

Padre Miguel Ribeiro da Silva Dote filho 800.000 9%

Francisco Ribeiro de Jesus Crédito Sobrinho 22.800 0%

Jacinta Maria de Jesus Crédito Cunhada 422.200 5%

100%

Valor Total de Bens do Inventário 15.006.056

Participação Percentual dos Adiantamentos no Valor Total dos bens do 
Inventário

60%

Fonte: ver tabela 2.

Padre Damaso Ribeiro da Silva filho 760.000 8%

Padre Barnabé Ribeiro da Silva filho 2.032.200 22%

Manoel Ribeiro da Silva filho 469.363 6%

Mariana de Almeida e Silva filho 1.838.000 20%

Total 9.053.163

Tabela 2.3 - Valores Adiantados à Família no Inventário dos Bens do alferes Antônio Ribeiro da Siva (1777)
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Materna Paterna Terça Total Adiantamento Adiant.+ Herança %

Testamentária - 439.711 439.711 - -

Maria Clara (sobrinha) - 42.000 - 42.000 - -

Antônio Ribeiro da Silva 509.115 396.934 - 905.934 32.400 938.334 5%

Pe. Damaso Ribeiro da Silva 396.819 396.819 - 505.938 760.000 1.265.938 7%

Manoel Ribeiro da Silva 292.115 369.934 - 688.934 469.363 1.158.297 7%

José Ribeiro de Oliveira e S. 509.115 369.812 - 905.934 54.000 959.934 5%

Pe. Miguel Ribeiro da Silva 109.115 396.819 - 505.934 800.000 1.305.934 8%

Pe. Barnabé Ribeiro da Silva 105.934 396.812 - 505.934 2.032.000 2.537.934 15%

Luiz Ribeiro da Silva 509.115 396.819 - 905.934 1.232.200 2.138.134 13%

Inácio Ribeiro da Silva 509.115 396.819 - 905.934 - 905.934 5%

Antônia Maria de Almeida 509.115 369.812 419.798 1.322.732 - 1.322.732 8%

Ana de Almeida e Silva 509.115 396.812 419.798 1.322.732 - 1.322.732 8%

Genoveva de Almeida e Silva - - - - 1.390.000 1.390.000 8%

Mariana de Almeida e Silva - - - - 1.838.000 1.838.000 11%

Total 3.958.673 3.929.392 1.279.307 8.957.651 8.607.963 17.083.903 100%

Tabela 2.4 - Partilha e Adiantamento dos Bens no Inventário do alferes Antônio Ribeiro da Silva (em réis) - (1777)

Fonte: ver  tabela 2.  
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Na tabela 2.4, inserimos os valores da partilha de bens do inventário do alferes 

Antônio Ribeiro, aglutinando-os aos valores de adiantamentos dado aos filhos e demais 

parentes, tanto em forma de crédito, quanto em forma de dote, como consta na tabela 2.3. 

Dessa forma, pudemos observar que mesmo após a partilha dos bens do inventário, alguns 

filhos continuaram a ser privilegiados. Dentre eles, padre Barnabé Ribeiro da Silva, assim 

como foi observado na tabela 2.3, após a partilha dos bens, conforme a tabela 2.4, continuou a 

ser o filho que mais recebeu bens da unidade produtiva paterna, ficando com 15% do valor 

total do montante distribuído. Na segunda posição ficou o filho Luiz Ribeiro da Silva, com 

13%; na terceira posição a filha Mariana de Almeida e Silva, que não colou309 o dote ao 

inventário dos bens (com 11%), assim como Genoveva de Almeida e Silva, que com 8% do 

valor dos bens, ficou na quarta posição, junto à suas irmãs mais novas, Ana e Antonia, que 

também receberam 8% de todo o valor distribuído. As duas últimas não receberam dote por 

serem ainda solteiras quando seus pais faleceram. Antônio, por sua vez, não deixou de lhes 

precaver em testamento, reservando sua terça ao auxílio dos futuros casamentos das filhas. 

Sobre tal prática, Muriel Nazzari afirmou:  

O legado do remanescente da terça a filhas solteiras equivalia a lhes 
conceder grandes dotes, uma vez que essas mulheres levavam para o 
casamento sua legítima mais o legado. Assim, legar o remanescente da terça 
a uma filha solteira garantia que ela receberia um dote grande310.  

 
 Segundo Nazzari, a prática da doação de grandes dotes às filhas era mais comum no 

século XVII que propriamente no século XVIII, quando o valor dos dotes femininos declinou 

e a doação a filhos homens que não eram padres quase que dobrou em relação ao século 

anterior. A autora explica esse fenômeno afirmando que as mudanças na economia permitiram 

que cada vez mais indivíduos, através do comércio, pudessem enriquecer sem 

necessariamente possuírem bens de produção, o que levou a composição dos dotes a mudar. 

Eles deixaram de ser majoritariamente compostos por bens de produção (terras, escravos, 

engenhos etc.), e passaram a se compor em sua maior parte por bens de consumo (dinheiro, 

jóias, escravas domésticas etc.), tendo em vista que os possíveis interessados em se casar com 

                                                 
309 Segundo Silvia Brügger, “a colação dos bens recebidos pelos filhos no inventário tinha como objetivo o 
restabelecimento da igualdade entre herdeiros, procurado-se evitar que uns fossem favorecidos em detrimento de 
outros. No entanto, algumas brechas nas próprias Ordenações possibilitavam que ocorresse o contrário. Os filhos 
que haviam recebido doações ou dotes de seus pais podiam optar pela abstenção da herança, não sendo 
obrigados a trazer à colação os bens, desde que a doação não fosse superior à legítima que lhe caberia mais o 
valor da terça do falecido. Assim sendo, obviamente só os trariam à colação os dotados que houvessem recebido 
valores  inferiores às legítimas a que teriam direito” (Grifos da Autora). BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. 
(2007), p. 170. Esse parece ter sido o caso das duas irmãs que não colaram seus dotes ao inventário, Mariana e 
Genoveva de Almeida e Silva. 
310 NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001), p. 56. 
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as filhas dotadas já possuíam algum bem. Por outro lado, os filhos homens necessitavam cada 

vez mais da ajuda dos pais ao montarem novas unidades produtivas, tendo em vista que, ao se 

casarem, de modo geral, eles não recebiam mais os bens de produção anteriormente 

concedidos como dote311. 

 Essa mudança na prática da dotação pode ser bem observada no caso da prole do casal 

fundador da família Ribeiro da Silva. A filha mais velha do casal, Mariana de Almeida e 

Silva, tendo se casado mais cedo, ainda em meados do século XVIII, foi a que recebeu o 

maior dote, correspondendo a 30% do valor total dos dotes cedidos aos filhos pelo casal (ver 

Tabela 2.2). Ela se casara com um português que muito provavelmente era um comerciante, 

transformando-se, posteriormente, em fazendeiro e minerador, como era comum no período. 

O dote, e os empréstimos feitos posteriormente ao casal, garantiram que eles ficassem na 

terceira colocação dos que mais receberam bens de Antônio Ribeiro (Tabela 2.4). Mas foram 

dois filhos homens os que ficaram dentre as primeiras colocações, o primeiro deles um padre, 

demonstrando que o alferes empenhou grande parte de sua fortuna no auxílio aos filhos 

homens, mais até mesmo do que empenhou em auxilio às filhas mulheres.  

 Padre Barnabé Ribeiro da Silva, o filho homem mais privilegiado na distribuição dos 

bens de seus pais, tornou-se um grande fazendeiro, migrando para a região de Formiga no 

século XVIII, onde possuía duas fazendas quando faleceu, deixando indícios de ter 

constituído família (ver Capítulo I).  

 O segundo filho mais privilegiado na distribuição dos bens, Luiz Ribeiro da Silva, 

também se empenhou na produção agrícola, e parece ter adquirido ou possivelmente fundado, 

com auxilio da herança e dos adiantamentos paternos, uma fazenda de engenho no arraial de 

Santa Rita, a “Fazenda do Mato Dentro”. Luiz também sucedeu o pai no comando das 

atividades produtivas da fazenda do Rio Acima, mantendo-a em sua posse de sua 

descendência.  

 Por fim, a terceira colocada entre os filhos que mais receberam bens do casal 

fundador, dona Mariana de Almeida e Silva, parece ter dado prosseguimento às atividades 

produtivas em sua fazenda Cachoeira, vizinha a Fazenda do Rio Acima.  

 Nos próximos tópicos vamos analisar como a herança e os adiantamentos auxiliaram 

na formação da fortuna de alguns dos filhos do casal fundador (forma não mercantil de 

acumulação de fortuna). E como outros filhos parecem ter amealhado fortuna, independente 

desses benefícios, e por meio de outras estratégias.  

                                                 
311 NAZZARI, Muriel. Op. Cit. (2001), p.122. 
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2.3 – Classificação de Fortunas em uma Economia de Abastecimento Interno: o caso da 

família Ribeiro da Silva 

 
 No presente tópico, a partir de dados levantados por trabalhos que se tornaram 

referência no estudo da composição de fortunas através de inventários312, buscaremos traçar 

um panorama sobre as classes de fortunas encontradas na família Ribeiro da Silva, 

comparando-as com diversas classificações elaboradas para o século XIX brasileiro. 

Sobretudo utilizaremos como referência a classificação realizada por Kátia Queiróz Mattoso 

para a Bahia do século XIX 313. Por tratar-se da classificação que apresenta mais detalhes ao 

abordar o período (tais como: os bens comumente encontrados nos inventários de cada faixa 

de fortuna, a relação entre as categorias profissionais e essas faixas etc.). Detalhes que, 

mesmo se referindo a uma realidade que difere em partes daquela que se originam as fortunas 

que analisamos (sobretudo áreas rurais da comarca do Rio das Mortes), servem de forma 

excepcional ao historiador que busca relacionar seus dados a parâmetros de nível nacional, 

tais como foram os níveis estabelecidos por Mattoso, reutilizados e apropriados para análise 

de fortunas em diversas regiões do Império Brasileiro. As lacunas que existem entre essa 

classificação e a região de nosso estudo serão supridas por meio de dados levantados por 

historiadores que a adaptaram à economia da comarca do Rio das Mortes no século XIX314, 

aprofundaremos a discussão mais adiante.  

  Nesse tópico seguiremos os passos do que fizemos no tópico anterior, quando 

analisamos a fortuna do casal fundador da família Ribeiro da Silva, a partir da classificação 

realizada por Carla Almeida para um período anterior – a segunda metade do século XVIII. 

 Estudando a Bahia Oitocentista, Kátia Mattoso encontrou para o período de 1805 a 

1890, 3.468 testamentos. Segundo a autora, mesmo sendo apenas parte do total dos 

testamentos deixados pelos baianos, pôde-se considerar que testar não era um costume 

generalizado. Os que testavam o faziam por litígios entre herdeiros, reconhecimento de 

paternidade de filhos naturais, e, por fim, para proclamar sua fé cristã e instruir sobre seu 

                                                 
312 Para trabalhos que se tornaram referência no estudo da composição de fortunas através de inventários ver: 
MELLO, Zélia Cardoso de. Metamorfoses da Riqueza: São Paulo, 1845 – 1895. 2ª Ed. São Paulo: Hucitec, 1990; 
MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Bahia Século XIX: Uma Província no Império. Nova Fronteira: Rio de 
Janeiro, 1992; FRAGOSO, João Luis Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça 
mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 (2ª ed.); FARIA, Sheila de 
Castro. Op. Cit. (1998); GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002); ALMEIDA, Carla Maria 
Carvalho de. Op. Cit. (2010); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
313 MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Op. Cit. (1992). 
314 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
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funeral. A autora conclui que os testamentos não são suficientes para o estudo sólido de 

fortunas, pois os bens neles descritos, a maioria das vezes, são mal ou incompletamente 

apresentados. Nem todo testamento dava lugar a um inventário que era obrigatório em apenas 

três casos: quando entre os herdeiros havia crianças menores, quando o testador morria ab 

intestato315, ou quando não tendo herdeiros, sua fortuna passava ao Estado.  

 Assim como os testamentos, os inventários falam de modo especial da “elite 

afortunada”, o que se poderia dizer de todos os que possuíam bens. Mattoso estimou que entre 

os anos 1855 e 1851, apenas 5% das pessoas que morriam deixavam bens em Salvador. 

Analisando um total de 1.115 inventários, para o período compreendido entre os anos de 

1809-1889, a autora notou que na Bahia do século XIX, com o passar do tempo, a proporção 

de pequenas fortunas reduziu. Fortunas de 10:000$000 foram mais significativas no começo 

do século do que no final do Oitocentos. Porém, de maneira geral, no “espírito do povo”, 

quem possuía uma fortuna desse valor estava remediado. Segundo Kátia Mattoso, naquela 

sociedade, ter pouco onde a grande maioria não possuía absolutamente nada, já era entrar para 

o rol dos abonados. Assim, possuir uma casa térrea, alguns móveis toscos e um dinheirinho no 

bolso, entre o povo, já significava ter uma fortuna. O pressuposto analítico da referida autora 

foi de que na Bahia a posse de qualquer bem se configurou em possuir certa fortuna. Também 

aplicaremos esse critério em nossa análise.  

 Kátia Mattoso classificou as fortunas baianas em oito categorias316: na 1ª classe, 

encontravam-se as fortunas de até 200$000, que se limitavam a bens de uso pessoal, como 

roupas e móveis. Nem sempre, porém até 1850, a autora encontrou um escravo arrolado 

nesses inventários. Na 2ª classe, a faixa que ia até 1:000$000, na qual as fortunas não se 

diferenciavam muito da primeira classe, sendo que em seus bens encontrava-se um número 

maior de vestuário, mobiliário mais completo, alguma jóia modesta e uma ou duas imagens de 

santos. Com 300$000 réis já se podia até possuir um casebre e um ou dois escravos não 

especializados, isso, dependendo da época em que se realizou o inventário.  

 As fortunas médias, de 1:100$000 a 2:000$0000, perfaziam a 3ª classe. Essas se 

distinguiam das fortunas encontradas nas duas primeiras classes. Os bens dos inventários 

encontrados nela eram um pouco mais diversificados: ao primeiro casebre se acrescentava um 

segundo, para aluguel, ou se comprava móveis melhores, como cadeiras, baús, mais e 

melhores roupas, utensílios de cozinha dos mais variados, e alguns talheres. O diferencial é 

que neste nível de fortuna já se podia ter uma “casa de verdade”: térrea, com janela e porta 
                                                 
315 Leia-se: sem testamento. 
316 Que podem ser observadas nas faixas de fortunas que utilizamos nas Tabelas 2.5 e 2.6. 
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dando para a rua, dois quartos, corredor, e um quintalzinho nos fundos. Não um “casebre”, 

como nos níveis anteriores. Adquiria-se assim, prestígio de proprietário.  

 Na 4ª classe, os que tinham entre 2:100$000 de réis e 10:000$000 de réis, o sobrado 

quase sempre figurava como um dos bens. Alguns poderiam ter até uma segunda casa térrea, 

escravos agregados, móveis e jóias, porém, nessa classe, os herdeiros nem sempre estavam 

garantidos quanto ao saldo positivo da herança.  

 Com mais de 10:100$000 de réis o inventariado era considerado rico, especialmente 

na primeira metade do século XIX.  A 5 ª classe, das fortunas entre 10:100$000 e 50:000$000, 

denominadas “boas fortunas”, possuía características de fortunas de maior vulto. Nela se 

encontrava em equilíbrio, diferentes componentes da riqueza. Bens imóveis, depósitos 

bancários, ações e apólices do Tesouro, investimentos no comércio, e, salvo exceções, as 

dívidas em ativo correspondiam mais ou menos às que apareciam em passivo. Nessa faixa se 

concentravam lojistas, funcionários públicos, magistrados, profissionais liberais, alto clero 

etc. Ou seja, a elite da classe média de Salvador, com fortunas sólidas, ao contrário das quatro 

categorias anteriores, ela trazia um ponto definido: raramente os herdeiros dessa classe se 

deparavam com saldo negativo na herança.  

 As próximas três classes representam as grandes fortunas baianas do século XIX. 

Fortunas entre 50:100$000 e 200:000$000, na 6ª classe, as quais perfaziam 8,8% dos 

inventários; as fortunas de 200:100$000 a 500:000$000, na 7ª classe, compreendiam apenas 

2% dos inventários. Dessas grandes fortunas, 90% pertenciam a negociantes de atividades 

muito diversificadas, e 10% pertencia a profissionais liberais e senhores de engenho. 

Destacando que a partir da segunda metade do século, os senhores de engenho desceriam para 

a classe anterior (5ª classe), com fortunas classificadas como “boas fortunas”, e não mais 

como “grandes fortunas”. Na 8ª classe, encontravam-se as grandes fortunas, as maiores 

levantadas pela autora, aquelas com mais de 500:100$000, chegando ao montante de 

1.000:000$000.  

 Na classificação de Matoso, incluem-se no escalão mais baixo das verdadeiras 

fortunas, aquelas qualificadas como “boas”, ou seja, as superiores a 10:000$000. Quem 

possuísse mais de 10:000$000, tanto na primeira, quanto na segunda metade do século XIX, 

poderia ser considerado “rico”.   Esse montante, porém, significava bem mais na primeira 

metade do século XIX, do que na segunda metade317. Nas primeiras décadas do século, as 

                                                 
317 Analisando as fortunas baianas, Kátia Mattoso realizou três recortes cronológicos. Primeiramente, a autora 
dividiu o período de 1801 a 1889 em dois, tendo como marco médio o ano de 1850, ano em que foi extinto o 
tráfico negreiro, fazendo com que o preço dos escravos subisse exponencialmente, o que interferiu diretamente 
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fortunas de 10:100$000 a 50:000$000 tinham peso e papel equivalentes às superiores a 

50:000$000 na segunda metade do século: boas, nem muito pequenas, nem excepcionais.  

 Da análise das fortunas baianas, Kátia Matoso concluiu que, no conjunto, as 

verdadeiras fortunas da Bahia aumentaram, portanto, a classe dos ricos cresceu. Houve uma 

melhor distribuição da riqueza entre ricos e abastados. Porém, se houve enriquecimento na 

Bahia, a autora conclui que ele não atingiu os pequenos proprietários, nem incrementou o 

nível de suas fortunas. 

 A classificação de fortunas de Kátia Mattoso, mesmo sendo uma das melhores e mais 

detalhadas para o século XIX brasileiro, não pode se adequar à realidade da comarca do Rio 

das Mortes, sem as devidas considerações acerca das diferenças regionais, o que em grande 

parte já foi realizado por Afonso de Alencastro Graça Filho, para a região de São João del-

Rei, e por Marcos Andrade, para o Sul de Minas318. 

 

Classificação de Fortunas na Comarca do Rio das Mortes 

 

 Graça filho, ao comparar a região de São João del-Rei à Bahia do século XIX estudada 

por Kátia Mattoso, constatou que na sociedade sanjoanense a riqueza se mostrou melhor 

distribuída que na sociedade soteropolitana. Deste modo, se na cidade de Salvador , 26,3% 

dos inventários concentravam fortunas que iam até 2:000$000 (da 1ª à 3ª classe de fortunas, 

fortunas muito pequenas, pequenas e médias baixas), com apenas um inventário da 

amostragem ultrapassando 1:000$000; em São João del-Rei, essas classes de fortunas 

englobava um número maior de inventários (36,1%), porém, com 97 deles acima de 

1:000$000319.  

 Segundo quadro traçado pelo autor ao comparar a distribuição dos montes-mor por 

faixas de riqueza entre Salvador e São João del-Rei, no intervalo de 1801 à 1850, a maior 

parte dos inventários baianos (39,2%) concentravam-se na classe de fortunas muito pequenas 

(até 200$000), enquanto na Comarca do Rio das Mortes, para o período de 1831 a 1850, a 

maior parte dos inventários (70,5%) concentravam-se na faixas subsequentes, das fortunas 

                                                                                                                                                         
no valor das fortunas inventariadas a partir de então. No segundo recorte, o mesmo período foi dividido em 
quatro sub-períodos, observando-se a conjuntura e a evolução de preços, salários e condições de mercado da 
Bahia. No terceiro recorte, a autora destacou dois momentos específicos para o estudo do total de inventários, 
ver: MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Op.Cit. (1992). 
318 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002); ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008). 
319 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002), p. 144. 
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pequenas, médias baixas e médias, ou seja, aquelas que iam de 200$000 à 10:000$000320. 

Lembrando que, nos dizeres de Kátia Mattoso, quem no século XIX possuísse uma fortuna de 

10:000$000 já poderia ser considerado “rico”.  

 No período subsequente (1851–1889), as fortunas baianas aumentaram, concentrando-

se, assim como em São João del-Rei, nas faixas que iam de 200$000 a 10:000$000, o que na 

Bahia correspondia à 37% dos inventários. Já em São João, para o período de 1851 a 1885, a 

mesma faixa de fortunas concentrou 65,4% dos inventários. Isso significa dizer, nos termos de 

Graça Filho, que “a economia de subsistência distribuiu a renda de maneira menos 

concentrada”321 que a economia de agroexportação da cidade de Salvador.  

 Quanto às grandes fortunas que existiram nas duas sociedades, o autor observou:  

O nível de riqueza da elite baiana superava o da alta sociedade sanjoanense, 
especialmente na segunda metade do século XIX. As maiores fortunas 
soteropolitanas entre 1851 e 1889 (3,3% dos inventários, na faixa de 
200:100$000 em diante) detinham 40,4% do total dos montes-mor. Em São 
João, esse grupo ficava com apenas 14,3% do somatório geral das fortunas 
em 1861-1885. 322 

 

 Os dados refletem a capacidade de acumulação e distribuição de renda dos dois tipos 

de economia que predominavam em cada uma das regiões, na comarca do Rio das Mortes, 

uma economia de produção de alimentos voltada para o abastecimento interno, que distribuía 

melhor a renda, ao mesmo tempo em que impossibilitava a concentração de exorbitantes 

fortunas nas mãos de poucos (aquelas acima de 500:1000$000)323; e na capitania baiana, onde 

predominava a agroexportação e 0,4 dos inventariados, aqueles que possuíam fortunas acima 

de 500:100$000, detinham mais 10% do total das riquezas.  

 Concluímos, a partir da comparação realizada entre os níveis de fortunas da Bahia e de 

São João del-Rei, que, se o nível de riqueza das grandes fortunas baianas superava o das 

grandes fortunas de São João, as fortunas da comarca do Rio das Mortes que atingiam 

patamares superiores a 50:100$000 eram muito mais significativas nesta sociedade que na 

sociedade soteropolitana. Para tal constatação, basta dizer que, segundo quadro traçado por 

Afonso Graça Filho, 95,5% dos inventariados sanjoanenses do período de 1831 a 1885 

detinham fortunas de até 50:000$000, o que significa dizer que aqueles que possuíam fortunas 

acima dessa cifra pertenciam aos 4,5% mais afortunadas da região324. 

                                                 
320 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002), p. 145. 
321 Idem, p. 146. 
322 Idem. 
323 O que não extinguia, de certo, a grande desigualdade social presente nesta sociedade. 
324 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002), p. 144. 
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 À título metodológico, consideraremos, na análise dos níveis de fortunas da comarca 

do Rio das Mortes para o século XIX, que os inventariados com monte-mor acima de 

50:100$000 atingiram o ápice da capacidade de acumulação de riqueza naquela sociedade, 

voltada para a produção de alimentos destinados ao abastecimento interno. 

 Estudando o Sul de Minas, no mesmo período, Marcos Andrade chegou à conclusão 

semelhante. Para a análise da riqueza dos sul-mineiros, Marcos Andrade considerou três 

recortes cronológicos, buscando detectar mudanças na composição das fortunas locais. No 

primeiro sub-período, (1803-1830), foi eleito como marco final o tratado anti-tráfico 

estabelecido com a Inglaterra em 1827, prevendo a ilegalidade do tráfico a partir de três anos 

de sua assinatura. Segundo Marcos Andrade, “embora esse acordo tenha passado pela história 

como “lei para inglês ver”, certamente teve um papel importante, mormente na elevação dos 

preços da mão de obra escrava e na entrada maciça de cativos”325. O segundo sub-período 

(1831-1850), compreendia as duas últimas décadas de vigência do tráfico negreiro, ocasião 

em que a entrada de africanos no Brasil atingiu níveis muito elevados. O último sub-período 

(1851-1865), marcado por uma conjuntura pós-tráfico internacional de cativos, foi quando o 

preço da mão-de-obra escrava atingiu níveis muito altos, e os escravos passaram a ter peso 

bem maior na composição das fortunas. 

 Levando em consideração os estudos de Kátia Mattoso, João Fragoso, Afonso 

Alencastro, dentre outros326, Andrade, em sua classificação de fortunas para o Sul de Minas, 

dividiu-as em quatro classes: as “Médias”, que iam até 10:000$000; as “Médias Altas”, de 

10:000$000 a 50:000$000; as “Grandes”, de 50:000$000 a 100:000$000; e, por fim, as 

“Maiores Fortunas”, aquelas acima de 100:000$000. O autor observou que, no primeiro sub-

período, a maior parte das fortunas (23%), era de nível médio (até 10:000$000). O preço 

ainda relativamente baixo da mão-de-obra escrava nas primeiras décadas do século XIX 

fundamentaria os menores valores das fortunas nesse período.  

 No segundo sub-período (1831-1850), Marcos Andrade observou uma elevação 

considerável do nível das fortunas para o conjunto de inventários, todas as fortunas 

encontradas estavam acima de 10:000$000, concentrando-se a metade do total dos inventários 

nas fortunas médias altas (de 10:000$000 a 50:000$0000). Tais mudanças sinalizavam que 

atividades praticadas na região, especialmente a agricultura e a pecuária, possibilitaram o 

enriquecimento de alguns proprietários.  

                                                 
325 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007), p.70. 
326 MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Op. Cit. (1992); FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Op. Cit. (1998); GRAÇA 
FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2002). 
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 No último sub-período (1851-1865), o aumento dos níveis de acumulação proveniente 

da atividade agropecuária puderam ser mais bem percebidos, quando as faixas mais altas de 

riqueza cresceram visivelmente. Embora nesse período os proprietários com fortunas acima 

de dez contos de réis representassem a maioria (46%), somente (19%), cinco proprietários, 

concentravam 48% de toda riqueza acumulada no período. Foi justamente nesta época que o 

autor encontrou para o Sul de Minas o maior número de indivíduos com fortunas superiores a 

100:000$000. Fato que também pudemos observar nas fortunas de membros da família 

Ribeiro da Silva, no Oeste da comarca, conforme veremos adiante. 

 

Níveis de Fortunas na Família Ribeiro da Silva 

 

 Selecionamos 40 inventários post-mortem do século XIX de membros da família 

Ribeiro da Silva para analisar os níveis de fortuna no interior do grupo. Dos dados levantados, 

podemos inferir que as fortunas da família concentravam-se nos níveis que foram de 

1:100$000 a 200:000$000. Ou seja, de acordo com a classificação de Kátia Mattoso, não 

foram encontradas no grupo fortunas “muito pequenas” e “pequenas fortunas”, aquelas que 

iam de 200$000 à 1:000$000. 

 As fortunas dos Ribeiro da Silva estavam distribuídas entre as denominadas por Kátia 

Mattoso como médias baixas, médias altas, e grandes baixas. Sendo que nenhum inventário 

alcançou os níveis de riqueza das fortunas classificadas pela autora como grandes médias e 

grandes fortunas, ou seja, aquelas que iam de 200:100$000 a 1.000:000$0000. Vale repetir 

aqui o que afirmamos anteriormente quanto à capacidade de acumulação de riqueza na 

comarca do Rio das Mortes, quando comparada à cidade de Salvador, região para qual a 

classificação que adotamos foi elaborada. Segundo a amostragem de Afonso Graça Filho, 

nenhum inventário de São João del-Rei ultrapassou a cifra de 500:000$000, o que significa 

dizer que praticamente inexistiram fortunas deste monte na comarca do Rio das Mortes, 

fortunas que em Salvador seriam classificadas como “grandes fortunas”. Já as fortunas 

classificadas como “grandes médias”, corresponderam apenas à 0,9% dos inventários da 

amostragem levantada pelo autor, e em sua maioria estavam nas mãos de negociantes, não nas 

mãos de fazendeiros, atividade à qual se dedicava a maior parte dos membros da família 

Ribeiro da Silva. Portanto, para a presente análise, partimos do fato de que as fortunas 

classificas como “grandes baixas” para Salvador, as que iam de 50:1000$000 a 200:000$000, 
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correspondiam, numericamente, na comarca do Rio das Mortes, ao ápice da capacidade de 

acumulação de riqueza da categoria dos “fazendeiros”.  

 O mesmo foi constatado por Marcos Andrade. De 64 inventários sul-mineiros 

analisados pelo autor, somente 9 (14%) superaram a cifra dos 100:000$000. A maior fortuna 

encontrada pelo autor para, exatamente de um comerciante, totalizou 281:690$000327. Na 

classificação de Kátia Mattoso para Salvador, tal riqueza enquadrar-se-ia nas fortunas 

“Grandes Médias”, não chegando ao nível das “Grandes Fortunas” daquela cidade (de 

500:100$000 a 1.000:000$000).  

 Mesmo que a maior fortuna encontrada para o Sul de Minas tenha sido a de um 

comerciante, Andrade aponta para uma peculiaridade da região. Segundo o autor, das seis 

maiores fortunas encontradas para o termo de Campanha, cinco tiveram origem na atividade 

agrária, sendo que apenas uma se originou de negócios mercantis, o que atesta a capacidade 

de acumulação proporcionada pelo setor agrário da região, articulado ao abastecimento 

interno328.  

 Na tabela que elaboramos sobre os níveis de riqueza dos Ribeiro da Silva (Tabela 2.5), 

pudemos constatar que 37,5% dos inventários se concentravam na faixa que ia de 50:100$000 

a 200:000$000. O que significa dizer que mais de 1/3 dos membros da família, segundo nossa 

amostragem, atingiu o patamar máximo de acumulação de riqueza proporcionado à categoria 

de fazendeiros na comarca. Do mesmo modo, estes 15 fazendeiros (37,5%) que atingiram o 

limiar de acumulação de riqueza nessa economia, detinham juntos 81% de toda riqueza 

levantada para os 40 membros da família analisados. Enquanto os subsequentes, com fortunas 

médias altas (10:100$000 à 50:000$000), 17 fazendeiros (42,5%),  detinham juntos, apenas 

18% do total da riqueza do grupo. Ficando o restante, 7 fazendeiros (17,5%), com fortunas 

médias (2:100$000 a 10:000$000), e o um único (2,5 %) com fortuna abaixo de 2:100$000, 

detendo juntos o restante, aproximadamente 1% da riqueza total do grupo. 

 Isso demonstra que dentro do grupo dos mais abastados da família, os com fortunas 

“médias altas” e fortunas “grandes baixas”, existia enorme discrepância no que se refere ao 

poder econômico de seus integrantes. Em outras palavras, os 15 indivíduos que atingiram as 

maiores fortunas da família, possuíam juntos, 4,5 vezes a riqueza total dos 17 indivíduos que 

vinham depois na escala das fortunas. Certamente alcançar o nível das “fortunas grandes 

baixas”, em uma economia de produção de alimentos, era para poucos, demandava distintas 

                                                 
327 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007), p.80. 
328 Idem, p.72. 
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estratégias e uma diversificação de empreendimentos. É o que buscaremos demonstrar ao 

reconstituirmos algumas trajetórias de membros da família no último tópico deste capítulo.  

 

 Cabe ressaltar que os valores das fortunas sofreram variações durante todo o século 

XIX em virtude da desvalorização da moeda (inflação). Sobretudo na passagem da primeira 

para a segunda metade do século, com o aumento dos preços de escravos após a lei Euzébio 

de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico internacional de cativos. 

 Tanto Kátia Mattoso329, quanto Marcos Andrade330, como vimos anteriormente, 

subdividiram o século XIX em sub-períodos, visando observar as mudanças na concentração 

de fortunas em diferentes níveis pré-determinados e comparando um sub-período a outro. É o 

que buscamos fazer adiante. 

                                                 
329 MATTOSO, Kátia M. de Queiróz. Op. Cit. (1992). Cap. 31. 
330 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007), p.70. 

Níveis de Fortuna % Invent. Nº Invent.
Soma por 

Faixa
% Sobre 

Total
Fortunas

até 200$00 - - - - Muito Pequenas

200$000 à 1:000$000 - - - - Pequenas

1:100$000 à 2:000$000 2,50% 1 2.093.800 Médias Baixas

200:100$000 à 500:000$000 - - - - Grandes Médias

500:100$000 à 1.000:000$000 - - - - Grandes Fortunas

Total 100% 40 1.990.403.156 100%

Tabela 2.5 - Níveis de Fortuna na Família Ribeiro da Silva (Séc. XIX)

Fonte: Inventários post-mortem  - AHET II, IPHAN/SJDR.

7 Médias

Médias Altas

Grandes Baixas50:100$000 à 200:000$000 37,50% 81%1.606.350.55715

17

2:100$000 à 10:000$000 17,50% 23.106.681

10:100$000 à 50:000$000 42,50% 18%358.852.118

1%
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 Na tabela 2.6 podemos observar que no primeiro sub-período (1800 – 1850), apenas 3 

(20%) dos inventariados atingiram um nível de fortuna superior a 50:100$000, concentrando 

59% de toda riqueza do grupo. Somente uma fortuna foi superior a 100:000$000331. Tratava-

se da fortuna de Ana de Almeida e Silva, filha do casal fundador da família, moradora no 

arraial da Lage. Seu monte-mor, em 1830, totalizou 102:020$109, possuía então 116 

escravos332.  

 Essa realidade viria mudar completamente no segundo sub-período (1851-1889), 

encontramos para esse recorte 12 (48%) dos inventários na faixa de fortunas superiores a 

                                                 
331 Na classificação elaborada por Marcos Andrade para o Sul de Minas, esse valor corresponderia ao das 
maiores fortunas da região. Não sendo encontrada pelo autor em nenhum inventário de seu primeiro recorte 
(1803 – 1830), e, em somente um do segundo recorte (1831 a 1850).  ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. 
(2007), p.72. 
332 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e Silva (1830). Caixa 313. 

Níveis de 
Fortuna

% 
Invent.

Nº Invent. Soma por Faixa
% Sobre 

Total
% 

Invent.
Nº 

Invent.
Soma por 

Faixa
% Sobre 

Total
Fortunas

até 200$00 - - - - - - - -
Muito 

Pequenas

200$000 à 
1:000$000

- - - - - - - - Pequenas

1:100$000 à 
2:000$000

6% 1 2.093.800 1% - - - -
Médias 
Baixas

200:100$000 à 
500:000$000

- - - - - - -
Grandes 
Médias

500:100$000 à 
1.000:000$000

- - - - - - -
Grandes 
Fortunas

Total 100% 15 401.065.939 100% 100% 25 1.605.220.638 100%

Grandes 
Baixas

1800 - 1850

238.111.534 59%

2:100$000 à 
10:000$000

27% 4 12.731.140 3%

10:100$000 à 
50:000$000

47% 7

50:100$000 à 
200:000$000

20% 3

1851 - 1889

Fonte: Inventários post-mortem  - AHET II, IPHAN/SJDR.

48% 12 1.368.239.023 85%

148.129.465 37%

Tabela 2.6 - Níveis de Fortuna na Família Ribeiro da Silva (1800 - 1850) (1851 - 1889)

10 224.339.679 14%

Médias

Médias 
Altas

12% 3 12.641.936 1%

40%
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50:100$000, concentrando juntos 85% da riqueza total da família. Dessas fortunas, sete foram 

superiores a 100:000$000.  

 Tratava-se de expressivo aumento da concentração de fortunas nessa faixa. Também 

podemos observar que as menores fortunas da família, aquelas classificadas como “Médias 

Baixas”, desapareceram a partir de 1851. Sendo que a próxima classe de fortunas, a das 

“Médias”, que concentrava 27% dos inventários no primeiro sub-período, passou a concentrar 

apenas 12% dos inventários no segundo sub-período. Concluímos a partir da leitura desses 

dados que houve enriquecimento geral dos membros da família a partir de 1851.  

 Porém – do mesmo modo como Mattoso, Graça Filho e Andrade observaram para suas 

amostragens – os mais ricos passaram a concentrar mais a riqueza do grupo. Do total de 25 

inventariados do segundo sub-período, 13 pertencentes às duas primeiras classes de fortunas 

(Médias e Médias Altas), detiveram juntos apenas 15% da riqueza do grupo, enquanto os 

outros 12 inventariados, aqueles com fortunas “Grandes Baixas”, detiveram o restante, nada 

menos que 85% da riqueza total da família. No primeiro sub-período, estes últimos, possuíam 

somente 59% da riqueza total do grupo, enquanto as outras classes concentravam juntas 41%. 

Aumentou, portanto, no interior da família, a concentração da riqueza na mão de poucos. 

  A seguir analisamos como se distribuía a riqueza da família pelas diversas sub-regiões 

do Oeste, e de uma pequena porção do Sul333 da comarca do Rio das Mortes, lugares para os 

quais membros da primeira geração da família migraram no século XVIII, deixando grande 

descendência no século XIX. 

                                                 
333 Referimo-nos aqui aos inventários da região de Carrancas e São Vicente, os dois são os únicos povoados que 
para os quais encontramos inventários da família ao sul de São João del-Rei. 
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 Na Tabela 2.7 pudemos observar que a maior parte da fortuna da família, medida pela 

participação percentual no total da riqueza do grupo, encontrava-se na sub-região de Oliveira 

(43%). Seguida pela sub-região do arraial da Lage (Resende Costa), que detinha 29% do total 

das fortunas da família. Nessas localidades encontramos os grupos formados por membros da 

segunda geração da família com maiores índices de endogamia em sua descendência. O grupo 

formado pela parentela dos irmãos Inácio Ribeiro da Silva e José Ribeiro de Oliveira e Silva, 

na sub-região de Oliveira, e o grupo formado pelos descendentes de Ana de Almeida e Silva 

com o capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, no arraial da Lage (ver Capítulo I, Tabela 1.3).  

 Algumas grandes fortunas também foram encontradas no arraial de Santa Rita do Rio 

Abaixo (21%) (Ritápolis), e em Carrancas (7%). Do total de 15 inventariados com fortunas 

superiores a 50.100$000, seis se encontravam em Oliveira (40%), cinco na Lage (33%), 

restando três em Santa Rita (20%), e apenas uma em Carrancas (7%).  

 Outro fato importante para se observar na Tabela 2.7, é que dos 15 inventários dos 

mais afortunados da família – aqueles que possuíam monte-mor superiores à 50:100$000 –, 

somente 3 são anteriores ao marco de 1850, quando o valor nominal das fortunas sofreram 

expressivo aumentou, devido a super valorização da mão de obra escrava. 

 Contrastando os dados da Tabela 2.7 com os da Tabela 2.8, na qual distribuímos as 

menores fortunas da família por sub-regiões, pudemos constatar em quais lugares a 

possibilidade de formação de grandes fortunas esteve restrita a poucos membros da família. 

Um exemplo foi o arraial de Santa Rita. Ainda que tenhamos encontrado três grandes fortunas 

Data Sub-região Monte-Mor (em Rs.) Soma p/ Região nº Invent. % Invent. % do $ Total

1860 Carrancas 108.719.231 108.719.231 1 7% 7%
1830 102.020.109
1835 74.449.425
1861 86.952.302
1862 112.230.000
1871 95.386.000
1847 61.642.000
1859 176.815.523
1864 100.288.360
1865 157.458.904
1866 109.732.996
1868 83.450.600
1858 97.019.298
1863 92.143.920
1878 148.041.889

1.606.350.557 1.606.350.557 15 100% 100%

Fonte: Inventários post-mortem - AHET II, IPHAN/SJDR.

Total

3

6

5 33%

40%

20%

Lage

Oliveira

Santa Rita

Tabela 2.7 - Concentração de Grandes Fortunas na Família Ribeiro da Silva por Sub-Região

21%

689.388.383

471.037.836

337.205.107

29%

43%
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nesse arraial (Tabela 2.7), pudemos observar na Tabela 2.8, que 44% dos inventários da 

família com fortunas entre 2:000$0000 e 50:000$000 (fortunas Médias Baixas, Médias e 

Médias Altas), encontravam-se nesse arraial. Um grande número de inventariados deste local 

(11), não conseguiu alcançar o patamar das “fortunas médias”, limiar da capacidade de 

acumulação de riquezas para produtores de alimentos na comarca.  

 Em seguida, temos o arraial da Lage, com 24% de inventariados na faixa das médias 

fortunas. Porém, ao observarmos os valores nominais das fortunas desses, podemos constatar 

que apenas uma delas foi inferior a 10:000$000, e duas ultrapassaram a margem dos 

40:000$000, demonstrando que mesmo os inventariados mais pobres da Lage, aqueles com 

fortunas médias, conseguiram amealhar maior riqueza que os de mesmo nível do arraial de 

Santa Rita. Nesse último, a fortuna mais alta encontrada para o nível das médias fortunas foi 

de 27:797$220.  

 

 

 

Data Local Monte-Mor (em Rs.) Soma p/ Região nº Invent. % Invent. % do $ Total

1830 2.266.395

1852 13.617.026
1809 12.349.476
1830 17.616.581
1825 Ibituruna 13.609.478
1823 14.717.220
1829 3.300.425
1843 43.824.403
1851 17.081.860
1872 41.505.222
1889 35.850.851

1865 Oliveira 14.858.000 14.858.000 1 4% 4%
1817 18.215.087
1836 3.582.160
1840 2.093.800
1841 3.582.160
1846 27.797.220
1853 3.373.726
1853 3.373.726
1858 15.216.069
1873 17.964.000
1875 5.894.484
1886 11.232.223
1852 25.808.341
1866 31.206.087

399.936.020 399.936.020 25 100% 100%

Fonte: Inventários post-mortem - AHET II, IPHAN/SJDR.

11

2

15.883.421 4%8%2

Total

Formiga

Carrancas

Lage

Santa Rita

São Vicente

Tabela 2.8 - Concentração de  Fortunas Médias na Família Ribeiro da Silva por Sub-Região

12%

24%

44%

8%

11%

39%

28%

14%

43.575.535

156.279.981

112.324.655

57.014.428

3

6
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 Seis dos onze inventários de Santa Rita, nessa faixa de fortunas (entre 2:000$0000 e 

50:000$000), não ultrapassaram a cifra de 10:000$000. Certamente as possibilidades de 

acumulação de riqueza no arraial de Santa Rita foram menores que no vizinho arraial da Lage. 

Isso fica evidente quando comparamos a porcentagem da riqueza dos dois arraiais em relação 

à riqueza total do nível das fortunas médias da família (Tabela 2.7). Onze inventariados de 

Santa Rita detiveram juntos apenas 28% do total das fortunas médias da família, enquanto 

seis inventários do arraial da Lage concentraram 39% desse valor. 

 Outras regiões aparecem na tabela das fortunas médias, como Formiga, São Vicente e 

Carrancas. Nas duas primeiras não encontramos inventários com fortunas superiores à 

20:000$000, o que não foi o caso da região de São Vicente Férrer (atual cidade de São 

Vicente), freguesia de Aiuruoca, no Sul de Minas, no local encontramos um inventariado que 

detinha casa de comércio, portanto, não era fazendeiro, como o era a maior parte dos 

inventariados da família334. O comércio, mesmo o de médio porte, como o praticado por este 

inventariado, possibilitava formação de fortunas consideráveis, maiores que as fortunas dos 

pequenos produtores, a maioria absoluta dos inventariados do nível de “médias fortunas” da 

família, representados na Tabela 2.8.  

 Em regiões como Carrancas, vimos que existiu a possibilidade de formação de grandes 

fortunas, como o exemplo da Tabela 2.6, na qual um inventariante do arraial atingiu a fortuna 

de 108.719$823. Porém, nos dados levantados para a família, a maior parte dos inventariados 

de Carrancas estavam na faixa das médias fortunas. Tratava-se de uma sub-região na qual os 

membros da família não conseguiram atingir, em número expressivo, grandes níveis de 

fortuna. O que se justificaria, por exemplo, na falta de sucesso das alianças matrimoniais 

levadas a cabo pelo membro da primeira geração que migrou para Carrancas (ver Capítulo I) 
335.  

 Por fim, a região de Formiga permanece, em parte, uma incógnita. Encontramos 

apenas dois inventários para a região. Inventários que não atingiram consideráveis níveis de 

fortuna. Porém, outros dados demonstram que o alferes Albino Ribeiro da Silva – neto de 

Manuel Ribeiro da Silva – tornara-se “capitalista”336 no local, e parece ter constituído certo 

                                                 
334 No seu inventário não se encontrava descrito terras, benfeitorias e produção que denotassem que ele 
consorciava a atividade comercial à de fazendeiro. 
335 Marcos Andrade, estudando detalhadamente essa região da comarca do Rio das Mortes, demonstrou que sua 
proximidade aos caminhos que ligavam a capitania de Minas ao Rio de Janeiro, as ligações comerciais que essa 
região estabelecia com a praça carioca, bem como suas características topográficas e as excelentes pastagens, 
garantiam o sucesso e o enriquecimento de algumas famílias de proprietários da região, com produção voltada 
para a economia de abastecimento interno. ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007), p.207. 
336 Entendidos aqui como pessoas que emprestavam dinheiro à juros. 
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nível de riqueza, sobre a qual, infelizmente, permanece uma lacuna, pois não localizamos seu 

inventário. É possível que, assim como acontecera em Carrancas, na sub-região de Formiga, a 

maioria dos membros da família empobreceu, sendo que uma pequena minoria, um ou dois 

indivíduos, atingiram níveis consideráveis de fortuna, fortunas “grandes médias”. 

 Outro fato importante a ser observado é que, dos vinte e cinco inventários levantados 

na tabela 2.8, treze (52%), foram realizados antes do marco de 1850, período no qual a mão 

de obra escrava ainda não havia sofrido aumentos excessivos, mantendo o valor nominal das 

fortunas em níveis mais baixos. O que, por sua vez, não desvirtua a função da tabela de 

mapear a concentração das médias fortunas da família por sub-regiões.  

 As sub-regiões nas quais foi possível a formação das maiores fortunas no interior do 

grupo familiar estão representadas em ambas as tabelas, 2.7 e 2.8, tanto antes, quanto depois 

de 1850. Isso demonstra que naqueles lugares nos quais encontramos o maior número de 

fortunas médias da família, poderiam tornar-se, na segunda metade do século XIX, tanto 

regiões propícias à formação das maiores fortunas do grupo, como foi o caso do arraial da 

Lage; quanto uma sub-região onde essa capacidade esteve restrita a poucos, como foi o caso 

de Santa Rita do Rio Abaixo. 

 O que buscamos demonstrar nesse tópico, através da análise de 40 inventários post-

mortem de diversas regiões da comarca, foi que os membros da família Ribeiro da Silva, 

seguindo a tendência da economia mineira do século XIX, formaram fortunas consideráveis 

para a região, por meio da produção de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento 

interno, tanto da Província, quanto do Império. Os dados que levantamos corroboram com a 

tese de Graça Filho para o caso específico da região de São João del-Rei, segundo a qual, a 

economia voltada para o abastecimento interno distribuiu melhor a riqueza quando comparado 

àquela voltada para agroexportação estuda por Kátia Mattoso na Bahia. Tendo em vista que 

dentre os inventários que analisamos, mesmo sendo em sua maioria de pequenos produtores, 

não encontramos nenhuma fortuna inferior a 1:000$000 (o que na classificação de Mattoso 

corresponde à pequenas fortunas). Por outro lado, como em qualquer parte do Império, essa 

sociedade não deixou de ser muito desigual, o que também se refletiu na distribuição interna 

da fortuna do grupo. Os 37,5 % mais ricos da família detiveram 81% da riqueza total 

levantada, enquanto o restante (62,5 %) deve somente 20% (ver Tabela 2.5). 

 Buscamos demonstrar também que, em seu conjunto, as fortunas, de mesmo modo, 

foram distribuídas desigualmente entre os povoados analisados, em sua maioria no Oeste da 

comarca. Essa desigualdade, pelo que podemos observar, fundou-se tanto nas estratégias 
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familiares, que foram eficazes ou não, no auxílio à formação de fortunas, o que observamos 

ao comparar os dados levantados nesse capítulo com aqueles levantados no primeiro; bem 

como, fundaram-se em características próprias da economia dos povoados, fatores que, 

devido a limitação desse trabalho, não pudemos investigar a fundo.  

 Demonstramos que, no Oeste da comarca do Rio das Mortes, arraiais como Oliveira e 

Lage tornaram-se propícios a formação de fortunas ligadas ao abastecimento no século XIX, 

tanto pela eficiência das estratégias familiares levadas a cabo pelo grupo nessas regiões, como 

por uma característica econômica própria desses lugares, que merecem estudos mais 

aprofundados, sobretudo para Oliveira. Por outro lado, em povoados como Formiga, Santa 

Rita do Rio Abaixo e Carrancas, pudemos notar que o grupo não conseguiu amealhar 

expressivo número de “grandes fortunas”, o que pôde ser explicado principalmente pela 

“ineficácia” das estratégias familiares levadas a cabo pelo grupo nesse intuito nos referidos 

povoados. Mas também, no caso de Santa Rita do Rio Abaixo, como característica própria da 

economia da região, parece que a formação de grandes fortunas no local esteve limitada no 

século XIX, talvez pela geografia do lugar, muito acidentada, o que também merece estudos 

mais aprofundados.  

 No próximo tópico reconstituiremos trajetórias de alguns membros da família 

buscando mapear as estratégias empregadas por eles ao formarem suas fortunas.  

 

2.4 – Estratégias de Formação de Fortuna em uma Economia de Abastecimento 

 

 Com a diminuição da extração aurífera em Minas Gerais na segunda metade do século 

XVIII, ao contrario do que a historiografia durante muito tempo acreditou337, a capitania não 

entrou em decadência generalizada. Em 45 anos a população de Minas cresceu 60% (de 

319.769 habitantes em 1776, para 514.104 em 1821)338. No mesmo período a comarca do Rio 

das Mortes cresceu mais ainda, de 82.781 habitantes em 1776, passou a 213.617 em 1821, 

crescimento demográfico da ordem de 158%. A capitania deixou de concentrar 25,9% da 

população de Minas em 1776, para concentrar 41,6% em 1821. Um verdadeiro êxodo intra-

capitania, tendo como destino a comarca do Rio das Mortes, efeito das mudanças ocorridas 

                                                 
337 PRADO JR, Caio. Op. Cit. (1987). SIMONSEN, Roberto C. Op. Cit. (1977); IGLÉSIAS, Francisco. Op. Cit. 
(1993); HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit. (1982); FURTADO, Celso. Op. Cit. (1982); ZEMELA, 
Mafalda P. Op. Cit. (1990).  
338 FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Op. Cit.(1998), p.125. 
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em Minas no final do século XVIII, que mudaram o eixo econômico da mineração para uma 

agricultura e pecuária voltadas para o abastecimento interno339.  

 Os complexos agropecuários mercantis de produção de alimentos mineiros, não se 

retraíram com o declínio da mineração, ao contrário, eles cresceram e adquiriram dimensões 

cada vez mais inter-regionais, passando a alimentar mercados como os da cidade do Rio de 

Janeiro e a agricultura fluminense voltada para exportação340, se mantendo e expandindo no 

decorrer do século XIX.  

 Segundo dados levantados por João Fragoso acerca das exportações mineiras, em 

1818, 56,4% do valor das exportações da capitania constituíam-se de produtos ligados ao 

abastecimento interno. Sendo que as importações do Rio de Janeiro superaram 70% das 

vendas mineiras. Em 1842-1843, os relatórios de presidente da província demonstram que 

61,6% das vendas mineiras constituíam-se de bovinos, porcos e derivados de ambos; 7,6% 

diziam respeito a panos e 29,8% das exportações referiam-se a produtos destinados ao 

mercado internacional, como fumo/tabaco e o café. Por trás da produção de gado e derivados 

para exportação, existia como suporte a esta indústria grande produção agrícola de 

mercadorias como o milho, o feijão, o arroz, a mandioca e subprodutos resultantes do 

beneficiamento desses, como as farinhas, a cachaça, o açúcar e a rapadura341.   

 É no quadro dessa mudança econômica em Minas Gerais, na qual a agropecuária 

ganha destaque como principal atividade nas regiões Sul e Oeste, que entra em cena a 

trajetória do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, reconstituída adiante. 

 

Trajetória de Fortuna 

 

 Buscaremos reconstituir as estratégias que possibilitaram a formação da fortuna do 

guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, filho de Luiz Ribeiro da Silva e neto do casal fundador 

da família. O guarda-mor foi citado por Afonso Alencastro Graça Filho como um dos dez 

maiores fazendeiros da região de São João del-Rei pela dimensão de suas propriedades 

territoriais no século XIX342. 

 O pai do guarda-mor, o alferes Luiz Ribeiro da Silva, nono filho do casal fundador da 

família (ver Diagrama 1), foi batizado em 18 de Agosto de 1752, no arraial de São Gonçalo 

                                                 
339 Idem. 
340 Idem. 
341 Idem, p. 127. 
342 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2001), p. 125. 
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do Brumado, falecendo em 1817, com cerca de 60 anos de idade, em sua “Fazenda do Mato 

Dentro” no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo.  

Na tabela 2.4, anteriormente apresentada, pudemos observar que Luiz Ribeiro da Silva 

foi o segundo dos filhos a receber a maior percentagem de bens do casal fundador 

(adiantamentos e herança), o que correspondeu a 13% (2:138$134) de todo o montante 

repartido entre os herdeiros do casal. Certamente estes bens favoreceram Luiz na formação de 

sua fortuna. O alferes, na distribuição dos bens, posicionou-se atrás somente de um de seus 

irmãos, o Pe. Barnabé, que recebeu 15% do montante repartido (2:537$934). Tal fato 

demonstra que Luiz Ribeiro foi um dos herdeiros mais privilegiados pelo casal fundador da 

família ao repartir seus bens. Corrobora com isso, o fato dele ter sucedido o pai na posse da 

“Fazenda do Rio Acima”, propriedade matriz da família.  

Outro fato que certamente colaborou para a formação da fortuna de Luiz foi o “bom 

negócio” de seu consórcio com uma filha de Ana Maria Bernardes de Góes e Lara, da 

parentela dos Góes e Lara (ver capítulo I). 

O alferes Luiz Ribeiro foi casado com Maria Joaquina de Góes e Lara, filha do capitão 

Francisco Pinto Rodrigues, e da referida dona Ana Maria Bernardes, proprietários, dentre 

outras, da fazenda do Ribeirão do Santo Antônio, na aplicação da Lage. Em 1786, quando do 

inventário de sua mãe, dona Maria Joaquina já se encontrava casada com o alferes Luiz 

Ribeiro343. O inventário dos bens que ficaram do falecimento de Ana Maria Bernardes de 

Góes e Lara contabilizou o montante de 11:059$150. Na classificação de fortunas elaborada 

por Carla de Almeida, para o período que compreende os anos de 1750 a 1822344, ela poderia 

ser classificada como “grande proprietária”, sendo que sua fortuna (11:059$150) convertida 

em libras (3110,872£)345,  se posicionaria na quinta faixa de fortunas da classificação (2001£ 

– 5000£), faixa inferior apenas à que compreendia fortunas superiores a 5000 libras, o topo da 

pirâmide social, na qual se encontravam as maiores fortunas da capitania no século XVIII.  

No inventário de Ana Maria, somente a fazenda do Ribeirão do Santo Antônio, no 

arraial da Lage, foi avaliada em 4:430$000. A inventariada possuía ainda a fazenda da Boa 

Vista, também no arraial da Lage, além de terras na fazenda do Mosquito, que deu origem ao 

                                                 
343 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana Maria Bernardes (1786), caixa 33. 
344 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.141. 
345  Para conversão utilizamos a fórmula citada por Carla Almeida, citando Mircea Buesco, que afirma ser o 
valor do real constante em todo o século XVIII, “à razão de 3.555 réis por libra esterlina-ouro”. ALMEIDA, 
Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.142. 
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atual município de Coronel Xavier Chaves. Seguramente, tratava-se de uma família de 

grandes proprietários346. 

Em 4 de Julho de 1796, dez anos após se casar, Luiz Ribeiro requereu carta de 

sesmaria confirmando uma posse tida por compra no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 

conforme o requerimento abaixo: 

Diz Luiz Ribeiro da Silva morador na freguesia de São João del Rei comarca 
do Rio das Mortes que ele possui uma fazenda em Santa Rita do Rio Abaixo 
de meia légua de terras de cultura e campos, que comprou ao capitão 
Leandro Barbosa da Silveira e tem beneficiado e plantado a anos, a qual 
parte pelo nascente com terras de Maria Marta e d. Anna Maria de Moura 
pelo poente com terras do Reverendo Vigário Antonio de Souza ...  Antonio 
Morais(?) de Vasconcellos, (...) nas quais não há sesmaria alguma e como o 
suplicante se quer legitimar com título legais, requer a vossa excelência lhe 
conceda por sesmaria meia légua de terras na paragem a que se acha 
estabelecido (...)347. (Grifos Nossos) 

 

É possível que a sesmaria compreendesse terras próximas, contíguas ou mesmo as 

próprias terras da fazenda do Mato Dentro, única propriedade do alferes no arraial de Santa 

Rita, conforme seu inventário. Assim como seu pai fizera quase meio século antes, em 1748, 

ao requerer carta de sesmaria confirmando uma posse “por compra” na paragem do Rio 

Abaixo, Luiz Ribeiro buscou garantir a legalização de sua propriedade por meio do título de 

sesmaria. Segundo Ângelo Carrara, essa foi prática comum aos proprietários mineiros do 

período348. 

Dona Maria Joaquina e Luiz Ribeiro tiveram apenas três filhos, o guarda-mor Antônio 

Ribeiro da Silva, o guarda-mor Joaquim Ribeiro da Silva e Maria Bernardes da Silva. De seus 

filhos, destacou-se economicamente o guarda-mor Antônio Ribeiro, que sucedeu o pai na 

posse da fazenda do Mato Dentro, expandindo suas propriedades territoriais. A fortuna do 

guarda-mor encontrava-se entre as 15 maiores fortunas da família no século XIX. 

 A fazenda do Mato Dentro, que viria a ser a principal fazenda do guarda-mor, é citada 

no inventário do alferes Luiz Ribeiro da Silva, realizado em 1817349. No mesmo inventário, 

consta que o alferes possuía, além desta fazenda, “a Fazenda do Rio Abaixo, que chega até os 

subúrbios do arraial de Santa Rita, com casas e mais dependências, plantação de cana, 
                                                 
346 Para uma análise detalhada das elites do arraial da Lage ver: TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. 
Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio das Mortes: O Distrito da Lage. São Paulo: Annablume; Coronel 
Xavier Chaves: Prefeitura Municipal, 2006; TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre Mineiros e Cariocas: 
famílias, estratégias e redes mercantis no caso Gervásio Pereira de Alvim (1850-1880). Rio de Janeiro: UFF, 
2009. (Dissertação de Mestrado). 
347 APM – Requerimento de Sesmaria, Luiz Ribeiro da Silva (1796) - SG-Cx.31-Doc.10. 
348 CARRARA, Angelo Alves. Op. Cit. (2007), p. 162. 
349 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), caixa 
147. 



 

 

logradouros, e campos cercados de pedras e valos e alfaias”

de Luiz Ribeiro, o alferes Antônio Ribeiro da Silva

constava também a fazenda Boa Vista, que pertenceu à sua sogra. 

Quando faleceu em 1817, Lui

Mato Dentro, os outros 30 distribuídos entre a f

possível que grande parte desses escravos

onde ele concentrou a maior parte

cana que ali existia.  

                                                
350 Idem. 

Bens

Fonte: AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário 
Ribeiro da Silva (1817). 

Tabela 2.9 - Composição de bens do Inventário do afl. Luiz Ribeiro da 
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Bens Imóveis

Bens Móveis

Dívidas Ativas
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os cercados de pedras e valos e alfaias”350. Essa fazenda pertenceu ao pai 

de Luiz Ribeiro, o alferes Antônio Ribeiro da Silva (homônimo do neto)

azenda Boa Vista, que pertenceu à sua sogra.  

Quando faleceu em 1817, Luiz Ribeiro possuía 37 escravos, sete

outros 30 distribuídos entre a fazenda Boa Vista e a 

desses escravos estivesse na segunda fazenda, que parece ter sido 

or parte de suas atividades produtivas, notoriamente, no engenho de 

         

Valor (em R$)

4.495.000

8.278.000

3.278.838

2.253.249

18.215.087

Bens

 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz 
Ribeiro da Silva (1817). 

Tabela 2.9 - Composição de bens do Inventário do afl. Luiz Ribeiro da 
Silva (1817)

TOTAL

 
 

. Essa fazenda pertenceu ao pai 

(homônimo do neto). No inventário 

Ribeiro possuía 37 escravos, sete deles na fazenda do 

azenda Boa Vista e a do Rio Acima. É 

estivesse na segunda fazenda, que parece ter sido 

s atividades produtivas, notoriamente, no engenho de 

 

 

%

25%

45%

18%

12%

100%

e Testamento, alferes Luiz 

Tabela 2.9 - Composição de bens do Inventário do afl. Luiz Ribeiro da 
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O monte-mor de Luiz, no inventário de 1817, fechou em 18:215$087, o que na 

classificação de fortunas do século XIX de Matoso, enquadra-o nas fortunas “Médias Altas”, 

5º nível de fortunas, em uma escala crescente de 8 níveis (ver tabela 2.5).  

Na Tabela 2.9 e no Gráfico 2.3, podemos observar que a maior parte dos bens do 

alferes concentrava-se em imóveis (45%), seguido por escravos (25%), bens móveis (18%) e, 

por último, as dívidas ativas (12%)351. Os bens imóveis de Luiz compreendiam três fazendas, 

duas delas com engenho de cana352: a fazenda do Rio Acima, com benfeitorias, terras e 

logradouros, 103 alqueires de terras de cultura, avaliada em 2:586$000; a fazenda da Boa 

Vista, que pertenceu à sua sogra, com engenho e 120 alqueires de terras de cultura, avaliada 

em 3:120$000. O alferes também era proprietário da fazenda do Mato Dentro, que no 

inventário de 1817 não consta possuir engenho. Nessa fazenda foram listados 343 alqueires de 

campos, 100 alqueires de capoeiras, avaliado tudo em 2:472$000, mais “uma parte comprada 

aos herdeiros do falecido Antônio Jorge junto à fazenda”353 avaliada em 100$000, totalizando 

os bens imóveis do inventário o valor de 8:278$000.  

Desta forma, o alferes detinha em terras de cultura e campos, um território de 646 

alqueires, o que correspondia a 2.894,08 hectares (ha)354, número bem próximo à média de 

terras encontrada por Afonso Graça Filho para os 103 maiores fazendeiros da região de São 

João no século XIX –  2.868 ha. por fazendeiro355.  

                                                 
351 Estudando a composição das fortunas dos sulmineiros, Marcos Andrade constatou que os três ativos de maior 
importância em suas fortunas foram sempre: escravos, imóveis e dívidas ativas, respectivamente, ver: 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007) p. 73. O mesmo que se pode observar na composição dos bens 
de Luiz Ribeiro, com duas ressalvas. Primeiramente, nesse inventário, o valor dos bens imóveis superou o valor 
dos escravos. Em segundo lugar, as dívidas ativas aparecem atrás da rubrica que denominamos “bens móveis”. A 
primeira se explica no fato do inventário ter se realizado no período anterior a 1850, quando o preço dos 
escravos ainda não havia se elevado.  A segunda diferença se fundamenta na forma pela qual optamos por 
classificar os bens na composição dos inventários que pesquisamos. Enquanto Marcos Andrade estabeleceu 13 
rubricas para mapear a composição das fortunas, nós optamos pela utilização de apenas quatro rubricas: 
escravos, imóveis, dívidas ativas e bens móveis. Três dessas rubricas, (Escravos, Imóveis e Dívidas Ativas), no 
geral, englobavam a maior parte do montante das fortunas, tanto dos sulmineiros, estudados por Andrade, quanto 
dos moradores do Oeste da comarca, estudos por nós. A rubrica que acrescentamos (móveis) aglomera diversos 
tipos de bens que não se encaixariam nas outras três rubricas. Fizemos isso buscando medir a capacidade 
escravista e territorial das fortunas dos fazendeiros, tendo em vista que os demais bens, dívidas ativas e bens 
móveis, apareceram, em nossa amostragem, via regra, em percentual menor nas fortunas. Isso, por analisarmos, 
majoritariamente, inventários de fazendeiros. O mapeamento dos diversos “bens móveis” de alguns desses 
fazendeiros é apresentado no Capítulo III, no qual abordamos a cultura material dos produtores de alimentos do 
Oeste da comarca Rio das Mortes. 
352 Estudando o Sul de Minas, Marcos Andrade constatou que, uma cifra superior a “40% dos inventariados mais 
ricos estavam relacionados diretamente com as atividades de engenho”. ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. 
(2007) p. 72.  
353 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), fl. 6.v.  
354 Convertemos o alqueire mineiro em 4,84 ha, conforme fórmula citada por: GRAÇA FILHO, Afonso de 
Alencastro. Op.Cit. (2002), p. 138. 
355 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op.Cit. (2002), p. 122. 



   
 

145 
 

Os escravos ficaram em segundo lugar na composição de bens do alferes, somando 

4:495$000, o que correspondia a 25% dos bens do inventário. Quantia bem inferior à soma 

dos bens imóveis. Estudando o Sul de Minas, Marcos Andrade notou que no conjunto dos 

inventários do termo de Campanha, apenas em um primeiro recorte temporal, de 1803 a 1831 

– mesmo período em que foi realizado o inventário que analisamos (1817) –, o valor dos 

escravos nos inventários não superou os valores empregados em bens imóveis. Isso porque, 

segundo o autor, “o preço médio do escavo em idade adulta (13 a 44 anos) era bem menor que 

nos períodos subsequentes, portanto, representava um peso menor na composição da 

riqueza”356. Posteriormente, com a proibição do tráfico internacional de escravos a partir da 

promulgação da lei Eusébio de Queirós, em 1850, o preço da mão de obra escrava atingiu 

altíssimos níveis, elevando o percentual do valor destes bens nos inventários. 

Encontramos no inventário, como bens de produção pecuária da fazenda do Rio 

Acima: 18 cabeças de porcos e apenas 3 bezerros. A atividade produtiva da fazenda parece ter 

se concentrado na produção agrícola, não na pecuária. Os 29 bois de carro encontrados na Rio 

Acima, atestam, segundo Andrade, “a necessidade de animais de tração para o funcionamento 

dos engenhos”357. Prova maior de que essa propriedade voltava-se para produção agrícola 

foram os três canaviais listados no inventário da fazenda. Tudo leva a crer que o alferes Luiz 

Ribeiro empenhou seu engenho na fazenda do Rio Acima e sua escravaria, no beneficiamento 

da cana de açúcar.  

Já na fazenda do Mato Dentro, que naquele momento não possuía engenho de cana, 

encontravam-se principalmente bens de produção ligados à produção pecuária, como: 22 

novilhos, 84 novilhas, 105 vacas e novilhas, 24 éguas pardas, 20 crias entre machos e fêmeas, 

7 poldros, 9 carneiros e 11 bois de carro. Na fazenda Boa Vista não foi listado nenhum bem 

de produção, devido à essa lacuna, não podemos afirmar com propriedade nada sobre as 

atividades produtivas realizadas na fazenda.  

Todavia, por estar geograficamente próxima à fazenda do Mato Dentro, acreditamos 

que o engenho de cana da fazenda Boa Vista pode ter servido ao beneficiamento da produção 

de cana das duas fazendas.   

 

Vimos então que a fortuna do alferes Luiz Ribeiro fundava-se em inúmeras atividades 

de produção agropecuária. Segundo Marcos Andrade, “a diversificação de atividades 

constituía a estratégia principal para manutenção e expansão do patrimônio e da riqueza 
                                                 
356 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op.Cit. (2007) p. 74. 
357 Idem, p. 88. 



   
 

146 
 

herdada pelos filhos”. É o que pudemos notar na trajetória de Luiz Ribeiro. Ele herdou duas 

fazendas, uma de seu pai (Rio Acima), outra de sua sogra (Boa Vista), comprou, ou 

possivelmente fundou outra terceira (Fazenda do Mato Dentro). Diversificando as atividades 

produtivas em cada uma dessas unidades, buscou maximizar seus lucros da melhor maneira 

possível ao seu tempo.  

No quadro das fortunas da família Ribeiro da Silva (tabela 2.6), podemos observar que 

a riqueza de Luiz foi uma das que atingiram o nível de 10:100$000 a 50:000$000,  ou seja, 

pertencia aos 43% (17 dos 40 inventários) das fortunas da família que atingiram este patamar, 

portanto, um padrão de riqueza que foi relativamente acessível aos membros do grupo. 

Situação que viria a mudar anos mais tarde em sua descendência: a fortuna amealhada pelo 

primogênito do alferes fora pouco acessível ao resto da família, como veremos adiante. 

Primeiro filho de Luiz, o Antônio Ribeiro da Silva nasceu por volta do ano 1783358. 

Em 28 de agosto de 1816, já empossado no cargo de guarda-mor, casou-se com Constança 

Cândida de Jesus. O casamento foi celebrado na capela de Santa Rita, no arraial de mesmo 

nome, tendo como celebrante o padre Manoel Coelho dos Santos, primo de Antônio em 

primeiro grau359. Como testemunhas do casamento estavam presentes o padre Miguel Ribeiro 

da Silva, tio do noivo e Francisco Ribeiro de Jesus, também primo do noivo360. A noiva do 

guarda-mor, dona Constança, quando nascera, havia sido exposta à casa de Barnabé Ribeiro, 

tio de Antônio361. No registro do casamento não consta sua filiação, seria dona Constança 

aparentada de seu noivo, o guarda-mor? Não podemos precisar com certeza, porém, o fato de 

ter sido exposta à casa do Pe. Barnabé, talvez criada pelo mesmo, já indica a proximidade que 

existia entre ele e sua futura esposa.  

 Em 1831, quando foram registrados na lista nominativa para o distrito da capela de 

Santa Rita do Rio Abaixo, o guarda-mor e sua esposa estavam, respectivamente, com 48 e 43 

anos de idade. Antônio Ribeiro ocupava-se da lavoura, sua esposa, como de costume, era 

costureira362. Dentre os dependentes da fazenda, ocupando-se como feitor, encontrava-se o 

filho homônimo do pai, e do bisavô, Antônio Ribeiro da Silva, então com 14 anos. Segundo 

informa dona Constança em seu testamento, ela e seu marido haviam tido Antônio antes de se 

                                                 
358 Data calculada com base na idade declarada na Lista Nominativa do Arraial de Santa Rita do Rio Abaixo 
(1831) – APM. 
359 Filho de Manoel Coelho dos Santos e Genoveva e Almeida e Silva, esta, por sua vez, irmão do alferes Luiz 
Ribeiro, pai do noivo. 
360 Registro de casamento livro da matriz, código 3578, livro 10, pg.184.3. 
361 Conforme declaração contida em seu testamento. Testamento de Constança cândida de Jesus, 1856. 
362 Para maiores detalhes mão de obra feminina empregada na manufatura de tecidos em Minas Gerais no século 
XIX, ver: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma Economia Escravista: Minas Gerais no 
século XIX. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1988. 
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casarem, tratava-se, portanto, de filho natural. Luis, o segundo filho do casal, também 

comparece à lista nominativa, com 11 anos de idade. No quesito ocupação, constava “escola”. 

É possível que estudasse na vizinha vila de São João del-Re363. Em seguida vinha José, com 7 

anos, e Damaso, com 4 anos. Esse último sucedeu o pai na propriedade da fazenda do Mato 

Dentro. Na lista também constava duas filhas do casal: Anna, com 12 anos, que, assim como a 

mãe, ocupava-se da costura, é Mecia, com 5 anos, sem ocupação declarada. No fogo residia 

uma exposta, Balbina, fiandeira. Possuíam, então, 31 escravos.  

 Quando faleceu em 28 de Abril de 1863, o guarda-mor Antônio Ribeiro estava com 

cerca de 80 anos de idade, vivendo em sua fazenda do Mato Dentro. Segundo Afonso Graça 

Filho, era um dos dez maiores fazendeiros da região de São João del-Rei, levando em 

consideração o critério da dimensão de suas propriedades territoriais364. No inventário dos 

bens que ficaram por sua morte, constavam, em terras, 5.474 ha. O guarda-mor praticamente 

dobrou o tamanho das terras de seu pai, que no inventário de 1817 totalizavam 2.894 ha.   

 Em seu inventário foram arrolados bens de produção agrícola: 40 carros de milho, 2 

canaviais, 245 arrobas de açúcar, 110 barris de aguardente, 30 alqueires de feijão e 10 

alqueires de milho. Para beneficiá-los, 2 engenhos. Como bens de produção pecuária constou: 

232 cabeças de gado bovino, 32 suínos. Para transportá-los, os seguintes animais de tração: 24 

mulas, 12 burros, 124 cavalos e éguas365.  

 Na fazenda também existiam 2 teares e 7 rocas366, para as mulheres da casa 

produzirem seus panos. 48 escravos eram empregados nas atividades da lavoura, do engenho, 

e nas demais que a fazenda exigia. O monte-mor dos do guarda-mor, retirada as custas, 

fechou em 92:147$920. Fortuna comparável à de senhores de engenho de médio porte do 

litoral baiano. 

                                                 
363 Na lista nominativa aprece no quesito ocupação: “escola”. 
364 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2001), p.123. 
365 Idem, p. 125. 
366 Idem. 



 

 

 

Pela tabela 2.10 e o

imóveis na fortuna do guarda

as duas cifras juntas perfaziam a maior parte dos bens do inventariado (83%)

somaram apenas 15% do valor total. As dívidas ativas foram ínfimas, perfazendo somente 

2%. Isso demonstra o quanto 

A maior parte das terras do guarda

alqueires (3557,4 ha.), sendo 160 alqueires de capoeiras e mata virgem (774,7 ha.) e 575 de 

campos (2783 ha.). Quando a mesma fazenda foi avaliada no inventário de seu pai

Bens

Fonte: AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento e Inventário 
Antônio Ribeiro da Silva (1864). 
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e o gráfico 2.3, podemos observar que a porcentagem 

imóveis na fortuna do guarda-mor (42%), superava em apenas 1% à de sua

as duas cifras juntas perfaziam a maior parte dos bens do inventariado (83%)

5% do valor total. As dívidas ativas foram ínfimas, perfazendo somente 

o quanto a unidade produtiva empenhou seu capital em 

A maior parte das terras do guarda-mor estava na fazenda do Mato Dentro

alqueires (3557,4 ha.), sendo 160 alqueires de capoeiras e mata virgem (774,7 ha.) e 575 de 

campos (2783 ha.). Quando a mesma fazenda foi avaliada no inventário de seu pai

Valor (em R$)

38.050.000

38.154.520

14.009.400

1.430.000

91.643.920

Bens

 AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento e Inventário post-mortem
Antônio Ribeiro da Silva (1864). 

Tabela 2.10 - Composição de bens no Inventário do guarda-mor Antônio 
Ribeiro da Silva (1864)

TOTAL

 
 

 

 

, podemos observar que a porcentagem dos bens 

de sua escravaria (41%), 

as duas cifras juntas perfaziam a maior parte dos bens do inventariado (83%). Os bens móveis 

5% do valor total. As dívidas ativas foram ínfimas, perfazendo somente 

unidade produtiva empenhou seu capital em terras e escravos. 

azenda do Mato Dentro: 735 

alqueires (3557,4 ha.), sendo 160 alqueires de capoeiras e mata virgem (774,7 ha.) e 575 de 

campos (2783 ha.). Quando a mesma fazenda foi avaliada no inventário de seu pai, realizado 

%

41%

42%

15%

2%

100%

post-mortem , guarda mor 

Tabela 2.10 - Composição de bens no Inventário do guarda-mor Antônio 
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47 anos antes (1817), a fazenda do Mato Dentro compunha-se então de 443 alqueires 

(2144,12 ha.), distribuídos entre 100 alqueires de capoeiras (488 ha.) e 343 alqueires de 

campos (1660,12 ha.). O que significa dizer que o guarda-mor acrescentou à antiga fazenda de 

seu pai nada menos que 1413,29 ha, aumentando em 85% suas dimensões territoriais. 

Também foram investidos recursos no melhoramento das benfeitorias da fazenda, ao 

primeiro moinho acrescentou-se um segundo, um rancho, um monjolo e, principalmente, se 

investiu na construção de um engenho de cana para o beneficiamento da lavoura, o que não 

existia na fazenda quando ela foi inventariada em 1817 (ver Capítulo III). 

Ao acompanharmos a trajetória do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, pudemos 

observar que a economia de produção de alimentos para o abastecimento interno possibilitou 

à esse neto de mineradores/agricultores a formação de riqueza considerável. Sua trajetória foi 

comum a muitos moradores da comarca do Rio das Mortes, assim como apontaram vários 

estudos sobre a região367.  

Na classificação de fortunas elaborada por Kátia Mattoso, a fortuna do guarda-mor 

equivaleria às fortunas amealhadas por senhores de engenho de médio porte do litoral baiano, 

demonstrando que a economia de abastecimento interno, praticada no Oeste da comarca do 

Rio das Mortes, poderia proporcionar fortunas próximas a de seus congêneres baianos, cujas 

lavouras destinavam-se à exportação. Porém, como afirmamos diversas vezes no decorrer 

deste capítulo, embasado em trabalhos consagrados368, as maiores fortunas com origem na 

economia de abastecimento interno não chegavam ao nível das maiores fortunas originárias 

de economias voltadas para agroexportação, como aquela praticada na província baiana, no 

século XIX.  

No próximo capítulo abordamos a cultura material desses produtores de alimentos, e 

as mudanças em seus “hábitos e costumes” no trânsito do século XVIII para o XIX. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
367 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2001); BRÜGGER, Silvia M. Jardim. Op. Cit. (2007); 
ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010); ANDRADE, Marcos Ferreira de.Op. Cit. (2008). 
368 FRAGOSO, João Luis Ribeiro. (1998); GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. (2001); 
ANDRADE, Marcos Ferreira de.Op. Cit. (2008). 



   
 

150 
 

CAPÍTULO III 

A Cultura Material dos Produtores de Alimentos da Comarca do Rio das 

Mortes (Minas Gerais, séc. XVIII e XIX) 

 Este capítulo abordará aspectos da cultura material da família Ribeiro da Silva, no 

trânsito do século XVIII para o XIX, buscando também analisar as mudanças dos hábitos e 

costumes do grupo no decorrer do recorte cronológico. Para isso, relacionaremos tais 

mudanças aos diferentes papéis desempenhados pela família, enquanto instituição, nas duas 

centúrias abordadas. 

 Primeiramente, analisamos as sedes das fazendas que pertenceram ao grupo em algum 

momento do período analisado; a semelhança entre elas e as mudanças às quais estiveram 

sujeitas no passar do século XVIII para o XIX; a localização delas em relação à “Picada de 

Goiás” – principal vértice de expansão Oeste da comarca do Rio das Mortes; partidos 

arquitetônicos; plantas-baixa, também a relação entre a distribuição dos cômodos e a 

organização familiar. Para tanto, utilizamos como fonte os levantamentos arquitetônicos de 

duas pesquisas que abordaram o mesmo recorte geográfico e cronológico que elegemos: o 

estudo de Helena Martins sobre as sedes de fazendas do século XVIII e XIX no Campo das 

Vertentes369, e o estudo de Cícero Cruz sobre a tipologia arquitetônica das fazendas do Sul de 

Minas no mesmo período370.  

 Em seguida, abordamos as mudanças na composição da mobília e demais bens 

relacionados a casa e à produção através da leitura dos inventários post-mortem dos principais 

membros do grupo, bem como a relação dessa dinâmica com as próprias mudanças na função 

da família enquanto instituição.  

 Por fim, analisaremos algumas fotografias de membros do grupo, buscando refletir 

sobre o seu papel enquanto forma de representação das elites no século XIX371. Como fonte, 

                                                 
369 MARTINS, Helena Teixeira. Sedes de Fazendas Mineiras: Campos das Vertentes Séculos XVIII e XIX. 
BDMG Cultural, Belo Horizonte: 1998.  
370 CRUZ, Cícero Ferraz. Fazendas do Sul de Mina Gerais: Arquitetura Rural nos Séculos XVIII e XIX. 
Brasília: IPHAN/ Monumenta, 2010. 
371 Principais trabalhos que serviram de suporte à análise: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.); LUCA, Tania 
Regina de (Org.). O Historiador e suas Fontes. São Paulo, Ed. Contexto, 2005; PEREIRA, Adriana Maria 
Pinheiro Martins. A cultura amadora na virada do século XIX: a fotografia de Alberto de Sampaio 
(Petrópolis/Rio de Janeiro, 1888-1914). São Paulo: PPGHS/USP, 2010 (tese de doutorado); Clara Mosciaro 
(org.). FUNARTE/ Diagnóstico de conservação fotográfica no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009; 
KOSSOY, Boris. A fotografia como fonte histórica: introdução à pesquisa e interpretação das imagens do 
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utilizamos o acervo fotográfico da Casa de Cultura Carlos Chagas, município de 

Oliveira/MG, o acervo particular de dona Rachel Viglioni, do mesmo município; e o acervo 

de Dora Lara, do município de Resende Costa/MG 

 

Cultura Material 

 

 Segundo Richard Bucaille e Jena-Marie Pesez372, a noção e a expressão “cultura 

material” não deve ser confundida com o equívoco conceito braudeliano de “civilização 

material”373. Apesar de estar difundida em história, a noção de cultura material ainda continua 

imprecisa. Relativamente antiga, ela surgiu no curso da segunda metade do século XIX, e 

manteve durante quase esse século e meio de existência uma “flexível continuidade 

epistemológica”. Remonta ao menos aos estudos sobre a pré-história de Boucher de Pethers, e 

aos trabalhos de Marx e Engels, com sua teoria do materialismo histórico. Porém, a noção 

propriamente dita, “cultura material”, surge nos primeiros vinte anos do século XX. Nesse 

primeiro momento a noção esteve ligada a conceito marxista de infra-estrutura. A primeira 

geração dos Annales também seguiria essa tendência, ao orientar seus estudos para o 

econômico, o coletivo e o material. A ligação entre o grupo dos Annales, em seu início, com 

Marcel Mauss, teria sido um dos incentivos para os historiadores do grupo não se desviarem 

dos fenômenos de massa e quotidianos, que caracterizam os estudos sobre a cultura material.  

 Por outro lado, na história, o estudo da cultura material defrontou-se com graves 

dificuldades, ao se limitar “às fontes propriamente históricas, isto é, os documentos escritos”, 

pois quem escreve não se detém por muito tempo naquilo que todos sabem, no trivial e 

cotidiano, objeto dos estudos de cultura material.  Nasce daí a necessidade interdisciplinar 

desse tipo de estudo, que se apoiou, sobretudo, em pesquisas de arqueologia histórica. De 

                                                                                                                                                         
passado. São Paulo, Museu da Ind. Com. e Tecnologia de São Paulo - SICCT – 1980; CAVATTA, Maria. A 
fotografia como fonte histórica (Rio de Janeiro, 1900 - 1930). Rio de Janeiro: DP&A Editora / FAPERJ, 2012; 
FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1991; FERRAZ, 
Rosane Carmanini. Redes de sociabilidades da Família Ferreira Lage: a formação da coleção de fotografias 
oitocentistas no acervo do Museu Mariano Procópio – Juiz de Fora (MG). Anais do Primeiro Encontro de 
Pesquisa em História da UFMG, 2012. Vol.1, p.462. Belo Horizonte: UFMG, 2012. FARIA, Sheila de Castro. A 
Colônia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008); MAUAD, Ana Maria. Imagem e auto-imagem no Segundo 
Reinado. In ALENCASTRO, Luis Felipe de. História da vida privada no Brasil: Império. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1997. 
372 BUCAILLE, Richard e PESEZ, Jean-Marie. Cultura Material. In: Enciclopédia Einaudi. Homo 
Domesticação: cultura material. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, v.16, 1989, p. 11-47. 
373 BUCAILLE, Richard e PESEZ, Jean-Marie. Op. Cit. (1989), p. 11. 
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certa maneira, com as devidas limitações, neste capítulo, buscamos suprir essa lacuna ao 

utilizar estudos arquitetônicos, comparando-os à documentação. 

 A noção de cultura material pode ser mais bem definida, para além da materialidade de 

seu objeto propriamente dito, como a “cultura do grosso da população”. Como cultura do 

coletivo, contrapondo-se à individualidade. No caso do presente trabalho, trata-se da 

coletividade dos produtores de alimentos da comarca do Rio das Mortes, exemplificada no 

grupo, e vários subgrupos familiares que analisamos.  

 Por outro lado, segundo Bucaille e Pesesz, a “atenção aos fenômenos culturais mais 

infra-estruturais justifica de imediato que recorramos aos únicos documentos seguros onde 

podemos estudá-los: os objectos concretos”374. Desta forma, utilizamos, na medida do 

possível, de fotografia de “objetos” pertencentes às fazendas estudadas, como mesas, cadeiras, 

bancos etc. Aliados a estudos históricos sobre tais objetos, buscamos evitar anacronismos. 

Porém, assumido o risco, buscamos da melhor maneira possível apresentar os “elementos 

materiais da cultura”, sem o apoio seguro de estudos arqueológicos375. 

 Na historiografia brasileira, temáticas próprias à cultura material foram tratadas por 

autores consagrados, desde o início do século XX, mesmo não se utilizando do arcabouço 

conceitual ao qual nos referimos acima. É o caso, por exemplo, de Capistrano de Abreu, em 

“Capítulos da História Colonial”376, de 1907, no qual, dentre vários exemplos, o autor estudo 

a fundo o funcionamento de instrumentos agrícolas como o monjolo. Alcântara Machado, em 

“Vida e Morte do Bandeirante”377, de 1929, por meio dos inventários, decifra detalhes dessa 

materialidade, a exemplo dos tipos de moradias, urbana e rural, e suas características na 

região de São Paulo em seus primeiros séculos de povoamento. Também Gilberto Freyre, em 

“Casa-Grande & Senzala”378, de 1933, e “Sobrados e Mucambos”379 de 1936, abordou 

extensivamente temáticas da cultura material. Finalizando essa brevíssima revisão dos 

clássicos, Sérgio Buarque de Holanda, em “Caminhos e Fronteiras”380, de 1957, dentre vários 

outros aspectos abordados, realiza uma análise primorosa acerca dos moinhos na região de 

influência do que ele denominou “a civilização do milho”. 
                                                 
374 BUCAILLE, Richard e PESEZ, Jean-Marie. Op. Cit. (1989), p. 24. 
375 Os quais, devido ao limite de tempo para conclusão da pesquisa, não pudemos consultar a fundo. 
376 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial (1500 – 1800). São Paulo: Ed. da Sociedade 
Capistrano de Abreu. F. Briguiet & Cia. 3 ed. 1934. 
377 MACHADO, Antônio de Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. 
USP, 1980.  
378 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: Formação da Família Brasileira sob Regime da Economia 
Patriarcal. São Paulo: Global, 2006. 
379 ; FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos: Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do 
Urbano. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1985. 
380 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1975. 
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Materialidade da Cultura 

 

 Em discussão mais ressente, que se originou do levantamento dos modos de produção 

do queijo artesanal mineiro para registrá-lo como bem da cultura imaterial brasileira, José 

Newton Coelho de Meneses questionou a terminologia “imaterial” enquanto nomeadora de 

um conceito, buscando, com isso, evidenciar os riscos que a dicotomia material/imaterial, 

poderia acarretar ao pesquisador que vise a “interpretação e reconhecimento da memória 

construída socialmente, da dinâmica das tradições expressas nos fazeres cotidianos, e da 

busca de instrumentos de salvaguarda para os bens culturais dessa natureza”381. Para o autor:  

As ações humanas em seu cotidiano de sobrevivência são, portanto, atos 
feitos para a produção de sobrevivências, de riquezas, de qualidades de 
vida: são fatos. Atos humanos pressupõem saberes na elaboração de 
coisas, escolhas nas formas de manifestá-los e, assim, conjugam 
materialidades e imaterialidades inseparáveis. Diríamos que esses atos 
feitos de forma tradicional e que forjam, na história e nas vivências, 
identidades regionais, seriam patrimônios factuais; nem materiais, nem 
imateriais; nem tangíveis, nem intangíveis382 
 

 A partir das considerações de José Newton acerca da materialidade da cultura, 

buscamos abordar no presente capítulo os vestígios “materiais” da cultura dos mineiros 

produtores de alimentos em fins do século XVIII, e, principalmente no século XIX, na região 

da antiga comarca do Rio das Mortes, sem desvincular tais vestígios das práticas sociais e 

culturais de produção às quais esses homens concretos estavam sujeitos.  

 José Newton optou pela utilização do conceito de “elementos materiais da cultura” ao 

invés do conceito de “cultura material”, amplamente empregado pela historiografia, buscando 

ressaltar que ao analisarmos tais elementos materiais não deixaremos de nos referir às 

práticas, classificadas usualmente como da “cultura imaterial”. Segundo Meneses,  

Podemos distinguir a materialidade da cultura das representações mentais e 
do pensamento religioso, político, filosófico, artístico, da construção 
linguística etc, mas não podemos separá-los, tratá-los na individualidade 
redutiva. Advém dessa premissa, evitarmos a expressão cultura material 
e adotarmos elementos materiais da cultura, do mesmo modo que 
estranhamos acima a ideia de uma cultura material e de uma cultura 
imaterial, separados em didatismo simplificador. No processo de vivência, 
ou de outra forma, na dinâmica das experiências humanas ao viver, tudo é 

                                                 
381 MENESES, José Newton Coelho de. Modos de Fazer e a Materialidade da Cultura “Imaterial”: o caso do 
queijo artesanal de Minas Gerais. Patrimônio e Memória. UNESP – FCLAs – CEDAP, v. 5, n.2, p. 27-41 - dez. 
2009, p. 27. 
382 Idem, p. 29. 
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cultura, intrinsecamente compondo repertórios de construções de 
realidades383. (Itálicos do autor, negritos nossos). 
  

 A discussão levantada por José Newton nos inspirou a tratar a “cultura imaterial” e os 

saberes tradicionais voltados à produção de alimentos, sem deixar de nos referir a eles ao 

abordarmos vestígios materiais que nos foram legados pelos produtores de alimentos da 

comarca nos séculos XVIII e XIX. Adotamos, porém, a noção de “cultura material”, e não 

“elementos materiais da cultura”, simplesmente por que nos apoiamos na gama de trabalhos 

que trataram de temáticas próprias a esses estudos, os designando de tal forma, porém sem um 

consenso e metodologia própria comum a todos384. Mencionamos a nova discussão apontando 

para um debate que vem se intensificando e deve ser aprofundo em novos trabalhos sobre o 

tema. 

 

3.1 – Sedes de Fazendas Mineiras: Família, Produção e Expansão de Fronteiras 

 

 Ao analisar a trajetória dos diversos filhos do casal fundador da família Ribeiro da 

Silva, constatamos que dentre os doze membros da segunda geração, seis migraram da região 

onde nasceram. Portanto, metade deles “precisou” migrar. Desses, cinco eram filhos homens, 

                                                 
383 MENESES, José Newton Coelho de. Apresentação do Dossiê: Elementos materiais da cultura e patrimônio. 
In: Vária História.vol. 27, nº 46. Belo Horizonte, jul/dez 2011, p. 400. 
384 Para os principais trabalhos que trataram de temáticas próprias aos estudos da “Cultura Material”, ver: 
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: Formação da Família Brasileira sob Regime da Economia 
Patriarcal. São Paulo: Global, 2006; FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos: Decadência do Patriarcado 
Rural e Desenvolvimento do Urbano. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1985; FREYRE, Gilberto; Ingleses 
no Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio 1965; MACHADO, Antônio de Alcântara. Vida e Morte do 
Bandeirante. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1980. BRAUDEL, Fernand. Civilização Material e 
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sendo apenas um deles do sexo feminino. Por sua vez, dos cinco filhos homens que migraram, 

quatro o fizeram seguindo a vertente oeste de expansão da comarca do Rio das Mortes. Um, o 

primeiro e mais velho, seguiu a vertente sul. Assim, 67% (ou 2/3) dos membros da segunda 

geração que migrou, seguiu a vertente de expansão oeste da comarca, notoriamente, nos 

passos dos caminhos abertos pela “Picada de Goiás”. 

 O que fez com que grande parte dos membros da família migrasse para o Oeste foi, 

como vimos, o fato da região ter se tornado um local atrativo para locação de capitais e 

expansão de povoamento da comarca, sobretudo, após o extermínio dos “Quilombos do 

Ambrósio” em 1759, e devido a mudanças conjunturais da economia mineira, ou seja, à queda 

da extração aurífera e o aumento da produção de gêneros alimentícios para o abastecimento 

interno na virada do século XVIII para o XIX. Sendo o Oeste da comarca do Rio das Mortes 

uma região com pouca ou quase nenhuma extração aurífera, a exceção dos arredores da vila 

de Tamanduá e Piumhi; o motivo para o povoamento da região esteve diretamente ligado à 

criação de fazendas voltadas para produção de alimentos (ver Capítulo I). 

 É neste palco que entra em cena a montagem das unidades produtivas (Fazendas) 

ligadas ou fundadas por membros da família Ribeiro da Silva na antiga comarca do Rio das 

Mortes. Grande parte delas situava-se às margens da Picada de Goiás, entre os arraiais de São 

Tiago, Oliveira, São Francisco de Paula e Formiga. Outras, mais antigas, situavam-se nos 

arredores de São João e São José del-Rei, mais precisamente nos arraiais da Lage e de Santa 

Rita do Rio Abaixo, ponto de partida da estrada que ligava a capitania de Goiás ao Rio de 

Janeiro, passando por São João. 

 As fazendas mais antigas que pertenceram ao grupo, a do Rio Acima, a do Mato 

Dentro, a de São Miguel, a do Ribeirão de Santo Antônio e a da Lage, construídas ainda nos 

primeiros três quartéis do século XVIII, tiveram sua fundação ligada ao período no qual 

predominava a extração aurífera na capitania (1700 – 1770)385. Algumas delas, como a do Rio 

Acima, a da Lage e a do Ribeirão de Santo Antônio, certamente tiveram na atividade 

mineradora a razão de sua origem (ver capítulo II). Mesmo que desde a fundação fosse 

possível encontrar o consórcio de atividades agrícola, pecuária e mineração nessas fazendas, 

ao que tudo indica, elas só se voltaram à produção agropecuária, gradativamente, no passar 

dos últimos anos do século XVIII, tornando-se exclusivamente unidades produtivas de 

agropecuária no século XIX.  

                                                 
385 Ver periodização definida por Carla de Almeida em: ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), 
p. 39. 
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 Outras fazendas, como a do Mato Dentro e São Miguel, mesmo surgindo no “auge da 

mineração”, parecem ter sido construídas em pontos avançados de povoamento em meados do 

século XVIII, onde provavelmente “pesquisas” minerais foram realizadas em busca do 

precioso metal, porém, ao que tudo indica, desde seus primórdios, tiveram como principal 

atividade a produção agropecuária.  

 Outro grupo de fazendas que pertenceu à família surgiu entre o período de declínio da 

mineração e a consolidação da economia de produção de gêneros alimentícios para o 

abastecimento interno, ou seja, de acordo com a periodização proposta por Carla de Almeida, 

surgiram durante o recorte temporal que se estendeu de 1780 a 1822. Segundo a autora, esse 

período: 

(...) é entendido como o momento em que a economia mineira deixou de 
ter a mineração como atividade principal e as atividades agropecuárias 
passaram a ser o seu eixo central. A tendência a diversificação econômica 
presente nas unidades produtivas desde o período áureo da mineração 
seria, entre 1780 e 1822, definitivamente consolidada386.  

 

 As fazendas que surgiram neste período, às quais denominamos intermediárias, em 

relação às mais antigas, foram construídas por filhos do casal fundador da família. Como a 

fazenda do Bom Retiro do Jacaré, nos arredores do arraial de Oliveira, construída por Inácio 

Ribeiro da Silva (2ª Geração). Outras parecem que foram fundadas por antepassados de 

esposas de membros da família, como a fazenda do Lambari, em Oliveira, que pertenceu ao 

pai da primeira esposa do capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva (2ª Geração). Também na 

mesma região, a fazenda da Tartária, que posteriormente, em meados do século XIX, foi 

comprada pelo capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro (4ª Geração), parece ser desta época. 

Todas essas fazendas, fundadas em um período de declínio da atividade mineradora, e de 

consolidação das atividades agropecuárias, segundo Almeida, em primeiro momento tinham 

por objetivo: 

(...) se autossuprirem e comercializar seus eventuais excedentes nos 
mercados locais – que não eram desprezíveis, visto que Minas Gerais 
ainda tinha um grande contingente populacional herdado da “idade do 
ouro”. Mais tarde, grande parte dessa produção passaria a ser destinada 
ao mercado do Rio de Janeiro 387. 
 

 Tais fazendas, ditas intermediárias, construídas entre o declínio da mineração e a 

consolidação da economia mineira de abastecimento interno, foram, em sua totalidade, 

construídas nos arredores da Picada de Goiás, por grupos familiares como o dos Ribeiro da 

                                                 
386 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p. 22. 
387 Idem p. 22-23. 
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silva, concretizando o projeto de povoamento pombalino388, viabilizado a partir da extinção 

dos “Quilombos do Ambrósio”, e incentivado pelas mudanças na conjuntura econômica da 

capitania. 

 Por fim, classificamos como fazendas “mais novas”, aquelas fundadas no período em 

que a economia mineira de abastecimento interno já estava consolidada, e as atividades 

agropecuárias passaram a ser o seu eixo central na província (1822 – 1889). Foram elas 

fazendas como a do Catimbau e da Salva Terra, no arraial da Lage e a da Lagoa, em Oliveira. 

Todas elas construídas no século XIX, por netos ou maridos de netas do casal fundador, 

consolidando no Oitocentos, o povoamento de regiões que no século XVIII tratavam-se de 

regiões de fronteira aberta, alvo da expansão demográfica principiada por indivíduos como os 

filhos do casal fundador da família Ribeiro da Silva, em sua migração para o Oeste (ver 

Capítulo I). 

 

Edificando uma Fazenda 

 

 Em manual amplamente difundido no século XIX, datado de 1847, e intitulado: 

“Memória Sobre a Fundação de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro”389, Francisco 

Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão de Paty do Alferes, buscou explicar, “de maneira 

prática, simples e direta, a fundação, estrutura e funcionamento de uma fazenda de café 

escravista no Rio de Janeiro, seus ‘usos e costumes’”390.  

 Apesar de se tratar, inicialmente, de um manual para construção de uma fazenda de 

café, seu autor, assim como grande parte dos cafeicultores do Vale do Paraíba, antes de se 

tornar um fazendeiro de café, praticou a agricultura de alimentos, comercializando excedentes 

no mercado de abastecimento interno, de mesmo modo que seus congêneres mineiros391.   

 Consideramos, a partir dessa premissa, que as instruções do Barão de Paty de Alferes 

também são válidas, como prerrogativa metodológica, para a análise da fundação de fazendas 

escravistas mineiras, tendo em vista se tratar de uma obra do século XIX que refletia 

diretamente práticas culturais empregadas na abertura de fazendas no sudeste brasileiro. 

Práticas que resultavam de um “saber tradicional”, passado de pai para filho, e ampliado, 

                                                 
388 SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit. (2006), p. 114. 
389 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Memória Sobre a Fundação de uma Fazenda na Província do 
Rio de Janeiro. Brasília: Senado Federa; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1985. 
390 SILVA, Eduardo. O Barão de Pati do Alferes e a Fazenda de Café da Velha Província. In: WERNECK, 
Francisco Peixoto de Lacerda. Memória Sobre a Fundação de uma Fazenda na Província do Rio de Janeiro. 
Brasília: Senado Federa; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1985, p. 14. 
391 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Op. Cit. (1985), p. 17. 
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neste caso, pela experiência pessoal de Francisco Peixoto Werneck como um dos agentes da 

expansão da cafeicultura fluminense, no que a historiografia tradicionalmente denominou de 

primeiro ciclo do café. 

 No referido manual, o barão, ao tratar da escolha do local ideal para se construir a sede 

de uma fazenda, afirmava que “o primeiro cuidado que deve ter o fazendeiro que de novo se 

estabelece e que vai fundar uma fazenda é procurar a aguada”392 (Grifos Nossos).  

 A aguada – córregos e riachos – era importante ao funcionamento das principais 

benfeitorias de uma fazenda, como engenhos, monjolos, e, sobretudo, no caso das fazendas da 

antiga comarca do Rio das Mortes, os moinhos de fubá. Portanto, a escolha do local da sede 

da fazenda, antes de ser uma escolha livre do fazendeiro, era determinada pela existência de 

recursos hídricos.  

 Sobre os fazendeiros de Minas no período colonial, ao construírem suas sedes, Sylvio 

de Vasconcelos, consagrado estudioso da história da arquitetura mineira, afirmou: “preferem 

meia encosta, nas proximidades de rios e córregos, voltando-se, de preferência para o 

norte”393 (Grifos Nossos).   

 O critério inicial de escolha do local: a existência de aguadas, é indício de que as sedes 

de fazenda, nesse momento, devem ser entendidas, primeiramente, como unidades 

produtivas394, e não como bens de consumo e ostentação.  

 Em seu manual, o barão acrescenta, sobre a aparência de algumas fazendas:  

(...) eis o motivo porque muitos e grandes estabelecimentos estão feitos sem 
aformoseamento, porque as aguadas obrigam às vezes a buscar um sítio 
menos agradável, mais trabalhoso e até dispendioso para levantar os 
edifícios, que muitas vezes dependem de grandes escavações e grossas 
muralhas395 (Grifos Nossos). 

 
 Desta forma, todas as fazendas que analisamos, possuíam córregos e riachos em suas 

proximidades, como o “córrego do Espraiado”, que margeava a fazenda do Rio Acima. 

Muitas aguadas possuíam a mesma denominação das fazendas que abasteciam, como o 

ribeirão de Santo Antônio, o córrego de São Miguel, o córrego do Mato Dentro e o ribeirão do 

Lambari, nas fazendas de mesmo nome.  

                                                 
392 Idem, p.57. 
393 VASCONCELOS, Sylvio de. Arquitetura Colonial Mineira. Separata do 1º Seminário de Estudos Mineiros. 
Belo Horizonte: Imprensa da UFMG: 1957, p. 14. 
394 SILVA, Eduardo. O Barão de Pati do Alferes e a Fazenda de Café da Velha Província. In: WERNECK, 
Francisco Peixoto de Lacerda. Memória Sobre a Fundação de uma Fazenda na Província do Rio de Janeiro. 
Brasília: Senado Federa; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1985, p. 28. 
395 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Op. Cit. (1985), p. 57. 
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 O segundo passo necessário à fundação de uma fazenda, nos termos do Barão, era 

“sentar as máquinas (...) dentro do quadro da fazenda”, e fazer ou mandar fazer a planta, 

“com designação da casa de moradia, de todas as máquinas que forem necessárias, de paióis e 

armazéns, de cavalariças e senzalas para moradia dos pretos” (Grifos Nossos).  

 As diretrizes demonstram que, assim como a escolha do lugar de construção da sede, 

sua implantação era precedida pela racionalização do espaço a ser ocupado, acarretando 

cuidado e planejamento na execução da obra. É possível que para grande parte das fazendas 

que estudamos não existiu o requinte de uma planta baixa, nos moldes idealizados por 

Francisco Werneck, mas certamente existiu um planejamento anterior à implantação, talvez 

até um “esquema” elaborado pelo idealizador da obra.  

 Alguns traços gerais que perpassam o espaço de implantação das sedes das fazendas 

mineiras, e a disposição das benfeitorias no entorno delas, são indícios da racionalização do 

espaço precedendo a construção dos edifícios.  

 O “quadro” da fazenda, assim como é denominado no manual, tratar-se-ia de uma 

herança da cultura material396 que as fazendas do período de expansão da cafeicultura no Vale 

do Paraíba receberam da arquitetura rural mineira397, com seus “pátios cercados de muros de 

pedras” 398. 

 No oitocentos, gradativamente, o “morar” desvincular-se-ia do “produzir” e do 

“beneficiar”. De “casas de morada”, no plural, as sedes das fazendas, nos inventários, 

passariam a ser denominadas: “casa de vivenda”, no singular. Para Sheila de Castro Faria, esta 

foi a principal diferença na forma como os escrivães se referiam às moradias rurais nos 

inventários do século XVIII, quando comparada à do século XIX399.   

  

                                                 
396 Sobre a herança da cultura material que as fazendas cafeicultoras fluminenses receberam das fazendas 
mineiras ver: STANLEY, J. Stein. Vassouras: um Município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985; HOLANDA, Sergio Buarque de. Vale do Paraiba: Velhas Fazendas. Rio de Janeiro: 
Editora Livraria José Olympio, 2010; SCHNOOR, Eduardo. Das Casas de Morada à Casa de Vivenda. In: 
CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1995; ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008); CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. 
(2008). 
397 Segundo Eduardo Schnoor, ao analisar sedes de fazendas que pertenceram ao comendador Manoel Aguiar 
Vallim no Vale do Paraíba contemporâneo do Barão de Paty do Alferes, em 1833, quando o pai do comendador 
adquiriu a Fazenda do Resgate, ela havia sido “comprada para funcionar como fazenda cafeeira e de serviço”, 
sendo que “sua disposição arquitetônica nessa época foi herdada das fazendas policultoras do Sul de Minas”. 
SCHNOOR, Eduardo. Das Casas de Morada à Casa de Vivenda. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 
SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 34.  
398 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 31.  
399 Estudando a região de Campos dos Goytacazes, de acordo com a autora, “na segunda metade do século XIX, 
quase nenhuma morada era indicada como “casas de vivenda”. Tudo foi singularizado, o que demonstra uma 
modificação substancial no cotidiano do mundo agrário”. FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p. 373. 
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 Todas as fazendas que analisamos possuíam o pátio, ou quadro, ao redor do qual se 

construíram as casas de vivenda e as benfeitorias da fazenda. Esse traço foi comum a todas as 

fazendas de Minas e às fazendas de regiões influenciadas pela tipologia arquitetônica rural 

mineira, alvo da expansão demográfica da capitania, como o Nordeste Paulista, e o Vale do 

Paraíba fluminense400. 

 Voltando ao manual do Barão de Paty do Alferes, o terceiro passo na fundação de uma 

fazenda, após a localização da aguada, e o planejamento lugar da implantação da sede, seria a 

construção propriamente dita das edificações. Em seus termos:  

Principiareis a vossa fazenda edificando primeiro uma casa ordinária para 
vossa moradia temporária, e tantas quantas forem precisas para acomodar os 
escravos e camaradas; mas tudo isto deve ser feito de forma que não estorve 
o risco da fazenda401. (Grifos Nossos) 
 

 As instruções do barão são enfáticas no que diz respeito a dois pontos. Primeiro, a 

edificação da sede não deveria ser demorada e não mereceria grandes apuros estéticos, tendo 

em vista que se trataria de uma casa ordinária, para moradia temporária. Segundo, a 

construção das “edificações temporárias”, não deveria atrapalhar o risco da fazenda, a planta 

ou planejamento da disposição dos edifícios que antecedia a construção. Isso demonstra que, 

apesar das primeiras edificações se tratarem de construções ordinárias, elas se inseriam dentro 

de um planejamento maior. Ao não estorvarem o “risco” da fazenda, as “moradias 

temporárias”, no futuro, poderiam ser aprimoradas, e diversas vezes o foram.  

 Por esses tempos, muitas fazendas, no olhar de viajantes estrangeiros, pareceram de 

mau gosto e pouco apuradas. As observações imediatas desses observadores não poderiam 

inferir que as estruturas se inseriam em um planejamento maior, visando, primeiramente, as 

construções voltadas para a principal atividade produtiva da propriedade, para, só depois, se 

possível, voltarem-se ao aprimoramento “estético”. 

 A aparência rústica402 que muitas sedes passavam ao olhar de viajantes pode ser 

exemplificada nas observações de Saint-Hilaire, que tendo pernoitado na “fazenda Vertentes 

                                                 
400 Essa tipologia, oriunda de Portugal, foi adaptada no Brasil desde os primeiros tempos coloniais, aparecendo, 
por exemplo, no engenho nordestino do século XVI. Mas foi em Minas, devido à avalanche de imigrantes 
portugueses em busca do ouro, que se renovou essa tradição arquitetônica. CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. 
(2008), p. 41-42. 
401 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Op. Cit. (1985), p. 57. 
402 Utilizamos o termo “rústico” não apenas como era entendido à época: “camponês, inurbano e descortês” 
(BLUTEAU, Rafael; SILVA, Antonio de Moraes. Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Na Officina de 
Simão Thaddeo Ferreira, 1789. V. 1 (A - K) (1755 - 1824), v. 2, p. 361). Mas também empregamos o termo no 
sentido dado por Antonio Candido e apropriado por José Newton em sua dissertação de mestrado, não apenas 
como “rural”, “rude” ou “tosco”, mas exprimindo uma característica social da cultura camponesa do Brasil, fruto 
do “ajustamento do colonizador português ao Novo Mundo, seja por transferência e modificação dos traços da 
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do Sardim”, propriedade de um homem rico da comarca do Rio das Mortes, apresentava-lhe 

como um contrasenso. Nas palavras do naturalista: 

Sua casa, entretanto, que ele mesmo mandou construir, era pequena, baixa e 
de um só pavimento. As paredes, feitas de barro, nunca tinham sido caiadas 
(...). Entretanto o meu tropeiro fazia grandes elogios a essa casa, o que vem 
provar de maneira clara que o luxo não tinha feito grandes progressos nesta 
parte da província403. (Grifos Nossos) 
 

 De mesmo modo, algumas sedes que analisamos adiante, constituindo-se 

primeiramente de edificações rústicas, sofreram, posteriormente, diversas intervenções de 

melhoramento estético-funcional. Provavelmente, como indica o manual do barão, elas foram 

construídas de forma rápida, como edificações temporárias, sendo apuradas no decorrer do 

tempo, conforme se consolidava as atividades produtivas para qual haviam sido edificadas ou 

adaptadas: a produção de alimentos, no caso das fazendas da antiga comarca do Rio das 

Mortes.  

 Como exemplo temos as fazendas do Mato Dentro e de São Miguel que, construídas 

no século XVIII, foram ampliadas e apuradas no século XIX. Algumas sedes, como a da 

fazenda Lambari, fundadas no século XVIII, foram completamente demolidas no século 

seguinte, sendo substituídas por novas sedes. 

 No decorrer das obras de construção de uma fazenda, as plantações também eram 

iniciadas. Interessa-nos no manual de Francisco Werneck, a indicação de que se deveria 

reservar no terreno, 

(...) o mais ameno e próximo, uma boa quadra para o pomar que é útil e 
agradável, a um lado do qual, porém debaixo da mesma cerca, deve ficar 
desocupado terreno suficiente para hortaliça, que devereis ter com variedade 
para vossa mesa404. (Grifos Nossos). 
 

 Os pomares e as hortaliças, denominados também como “quintais”, em Minas, 

constituíam-se em verdadeiras extensões das cozinhas, tanto de casas urbanas, quanto de sede 

de fazendas.  Nos termos de José Newton: 

Nos aglomerados urbanos ou nas fazendas, os quintais são extensão das 
casas. Talvez, melhor dizendo, são parte delas. Tomando-as com suas 
diversas funções – proteção, acolhimento, trabalho, relações familiares – as 
casas têm nos quintais o instrumental de boa parte dos papéis culturais a elas 
destinados nesse tempo. Não possuem, os quintais, apenas função laboriosa, 
mas encarnam aspectos fundamentais da construção do cotidiano familiar e 
das relações da família com a sociedade. Falar deles, então, implica em 

                                                                                                                                                         
cultura original, seja em virtude do contato com o aborígene” (CANDIDO, Antonio. Apud. MENESES, José 
Newton Coelho de. Op. Cit. (2000), p. 30.). 
403 SAINT-HILAIRE. Augusto de. Op. Cit. (1974), p. 56. 
404 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Op. Cit. (1985), p. 58. 
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historiar essa ligação íntima do quintal com o edifício da casa405. (Grifos 
Nossos) 
 

  Como indica Francisco Werneck, a variedade das espécies plantadas, garantia a fartura 

da mesa do fazendeiro. Portanto, não se pode desprezar, na divisão espacial reservada a 

implantação de uma fazenda, o espaço destinado a esse cultivo, como parte orgânica integrada 

ao conjunto da construção. Nos inventários que pesquisamos, o espaço reservado aos pomares 

e às hortaliças, tanto nas sedes de fazendas, como em casas urbanas, aparece descrito, com 

frequência, como “quintal”406. 

 O que se pode constatar, sobre o modo de construção das sedes de fazendas, é que em 

primeiro lugar, buscava-se garantir a produção, tanto da policultura de alimentos, em Minas 

Gerais, quanto da cultura de café, no Vale do Paraíba ou da lavoura de cana, nos diversos 

engenhos do litoral. De acordo com Eduardo Schnoor, assim como nos engenhos do Nordeste, 

do Norte Fluminense, na área de expansão inicial da cultura cafeeira e em Minas Gerais, “via 

de regra, se confundia o produzir e o morar”407. Ordem essa que se refletia na própria 

organização familiar. As famílias, comportando-se como unidades produtivas, só a partir de 

meados do século XIX, gradativamente, passariam também a se comportarem como unidades 

de consumo. Sobre tais mudanças, Muriel Nazzari, ao analisar as mudanças no dote em São 

Paulo do ano de 1600 a 1900, conclui, acerca do papel da família enquanto instituição, que: 

No século XVII, os dotes consistiam principalmente em meios de produção, 
enquanto em meados do século XIX, em meios de consumo. Tanto os meios 
de produção como os de consumo proporcionam ajuda, mas introduzir meios 
de produção numa família pressupõe que ela seja uma unidade produtiva, 
enquanto os meios de consumo podem ser utilizados tanto por unidades de 
produção como pelas que simplesmente consomem. Desse modo, alterações 
no conteúdo dos dotes refletem a transformação da função da família, que, 
de unidade de produção, passa a ser unidade de consumo408. (Grifos 
Nossos) 
 

 O mesmo se daria nas construções das sedes de fazendas. De unidades de produção, as 

casas de morada, transformar-se-iam, gradativamente, em símbolos de riqueza, unidades 

                                                 
405 MENESES, José Newton Coelho de. Pátio cercado com árvores de espinho e outras frutas, sem ordem e sem 
simetria: o quintal doméstico e a economia de abastecimento das Minas Gerais (séculos XVIII e XIX). Texto 
para discussão. Diamantina: XV Seminário sobre Economia Mineira, 2012, p. 3. 
406 Ver, como exemplo: AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da 
Silva (1777), fl.17 v.; AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da 
Silva (1817), fl. 4.v – 5; AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e 
Silva (1830). Caixa 313, fl. 14; AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Pinto 
de Góes e Lara (1871), caixa 183, fl.18.v – 19; AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, 
Senhorinha Cândida de Resende (1872). Caixa 438, fl. 10. 
407 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p. 35. 
408 NAZZARI, Muriel. O Desaparecimento do Dote: Mulheres, Famílias e Mudança Social em São Paulo, 1600-
1900. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001, p. 196. 
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produtivas, mas também unidades de consumo e ostentação. Cada vez mais oitocentistas, no 

sentido europeu da palavra, nelas se tentaria unir a modernidade à escravidão, em “uma 

preocupação mais nítida com a etiqueta e a ostentação no receber, rara nas fazendas do 

período anterior”409. 

 As mudanças ocorridas no Império Brasileiro, oriundas da expansão da economia 

capitalista pelo globo, se refletiriam também na configuração das sedes das fazendas mineiras, 

e na própria função da família nessa sociedade, o que também pôde ser percebido nas 

mudanças ocorridas nas sedes de fazendas que pertenceram à família Ribeiro da Silva, no 

passar dos séculos XVIII para o XIX, como demonstramos adiante.  

 

3.2 - Fazendas Mineiras (séc. XVIII e XIX) - De Unidades Produtivas à Unidades de 

Produção, Consumo e Ostentação 

  

 Buscaremos levantar, a seguir, algumas das principais características arquitetônicas 

das fazendas mineiras, segundo os apontamentos de Sylvio de Vasconcelos, e as atuais 

contribuições de Cícero Ferraz Cruz410. Buscaremos contextualizar as mudanças tipológicas e 

técnicas às quais as fazendas mineiras estiveram sujeitas no decorrer do período colonial até a 

consolidação do Estado Imperial Brasileiro, focando as transformações em relação com a 

própria mudança do papel da família na sociedade brasileira.  

 As fazendas mineiras do século XVIII, com características próprias, se distinguiam em 

forma e estilo das fazendas do Nordeste e de São Paulo do mesmo período. Dessa forma, 

enquanto nas “Casas Grandes” do nordeste prevaleciam os edifícios de dois pavimentos, com 

sua varanda de canto, em São Paulo predominava a casa baixa, de taipa de pilão, construída 

em terrapleno com varanda toda aberta, entalada entre dois cômodos411. 

 Por sua vez, de um modo geral, as fazendas mineiras erguidas em esteios de madeira 

eram construídas em meias encostas de morros, aclives naturais, de forma que apenas um de 

seus lados ficava ao nível do terreno, o outro, elevado, quanto mais alto era, mais dava à 

edificação a aparência de um sobrado, e deste modo eram denominadas as sedes nos 

inventários dos fazendeiros que pesquisamos, as recorrentes: “casas de vivenda 

assobradadas”412.  

                                                 
409 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p. 37. 
410 VASCONCELOS, Sylvio de. Op. Cit. (1957); CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008). 
411 VASCONCELOS, Sylvio de. Op. Cit. (1957), p. 13. 
412 Ver, por exemplo: AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e Silva 
(1830), caixa 313, fl.19. 
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 Na plantas-baixas das fazendas, para o fundo observava-se o puxado em forma de “L”, 

onde se instalavam os serviços e a cozinha413. Segundo Cícero Cruz, era principalmente 

devido a esses puxados, com seus “telhados de prolongo”414, que as fazendas mineiras do 

século XVIII aparentavam ser “amplas em todos os sentidos, esparramadas nos terrenos, com 

grandes peças largamente ventiladas e iluminadas”415. A escada de acesso à varanda era 

inicialmente de pedra, descoberta, ao chegar à varanda tornava-se de madeira e protegida. 

 As varandas compreendiam quase toda a fachada das sedes, sendo que em suas 

extremidades ficavam, geralmente, de um dos lados, o quarto de hóspedes, e do outro, a 

capela da casa. Esse arranjo lembrava a “varanda entalada” paulista, mas não foi 

necessariamente uma evolução dessa tipologia em terras mineiras, pois, como estudiosos da 

história da arquitetura vêm demonstrando, a configuração participava primeiramente da 

tradição portuguesa416. Apesar da “varanda entalada” ser uma constante na arquitetura 

colonial paulista, e aparecer em engenhos do nordeste, “em Minas esse agenciamento teria 

vida curta, caindo em desuso no século XIX”417. Esta foi uma das características exteriores 

que diferenciavam as fazendas que analisamos do século XVIII, daquelas do século XIX: a 

existência de varandas entaladas (ver figuras 3; 3.1; 3.6 e 3.7).   

 Outra característica que as diferenciava foi o aperfeiçoamento das técnicas 

construtivas observado nas fazendas oitocentistas. Apesar de todas as fazendas mineiras 

compartilharem da mesma técnica (estrutura autônoma de madeira), com o passar dos anos, 

ela foi gradativamente apurada, fazendo com que as sedes do século XIX tivessem uma 

estrutura um pouco diferente de suas antepassadas, do século anterior418. Essas mudanças 

refletiam um avanço evolutivo nas técnicas construtivas da arquitetura civil portuguesa, 

relacionado diretamente aos estragos causados pelo terremoto de Lisboa de meados do século 

XVIII. A resposta para a catástrofe, no âmbito da arquitetura, foi o desenvolvimento de uma 

“gaiola de madeira isostática” possibilitando que a estrutura das novas edificações não ruísse 

                                                 
413 No interior das casas, os cômodos se distribuíam em torno de uma sala central, às vezes duplicada. A parte de 
baixo das construções não se fechava por paredes, mas por gradeado, que servia a diversas funções, como 
depósito de gêneros, pocilga ou currais de bezerros. No conjunto, a água era utilizada em larga escala, como 
força motriz de benfeitorias, como vimos, ou como bica d’água, em frente à porta de saída da cozinha, trazida de 
longe em regos. Quanto à implantação, preferencialmente eram edificadas ao norte dos morros, em suas faces 
soalheiras. 
414 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 45. 
415 VASCONCELOS, Sylvio de. Op. Cit. (1957), p. 12. 
416 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 47 - 50. 
417 Idem. 
418 Nas fazendas da primeira centúria, o esteio ia até o chão, onde era enterrado, enrijecendo a estrutura como um 
todo em uma conexão rígida e hiperestática. Já nas construções do século XIX, o esteio ia somente até o 
baldrame, fazendo com que a estrutura não tivesse conexões rígidas, somente vínculos articulados em uma 
estrutura isostática. CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008). 
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em futuros terremotos. A nova técnica, encomendada pelo marquês de Pombal, passaria 

gradativamente a aparecer na arquitetura civil mineira em fins do século XVIII e começo do 

século XIX,419 devido, sobretudo, à constante migração portuguesa. 

 Por fim, a principal característica estética que diferenciava as fazendas mineiras do 

século XVIII das do século XIX, era as janelas e portas com vergas arqueadas em “canga de 

boi”, como ficaram popularmente conhecidas (ver janelas das fazendas do Mato Dentro e São 

Miguel, figuras 3; 3.1; 3.4 e 3.5).  

 Introduzindo-se no Brasil pela primeira vez em Vila Rica, na construção do palácio do 

governador, entre 1735 e 1738, as janelas em canga de boi, torna-se-i-am verdadeiro 

modismo, reproduzindo na arquitetura civil por toda a capitania. A verga arqueada conferia 

movimento às fachadas das sedes das fazendas e das casas urbanas conferindo um “sopro 

barroco” à arquitetura oficial e civil. Esse modismo foi gradativamente abandonado no 

começo do século XIX420.   

 Além das mencionadas características tipológicas e técnicas que diferenciavam a 

arquitetura das sedes de fazendas mineiras construídas no século XVIII daquelas do século 

XIX, houve também mudanças nos esquemas de plantas-baixa, que abordaremos adiante, ao 

analisarmos as sedes de fazenda vinculadas à família Ribeiro da Silva. 

 

Fazendas Setecentistas Vinculadas à Família Ribeiro da Silva 

 

Fazenda do Rio Acima – Arraial de São Gonçalo do Brumado 

 

 Não poderíamos deixar de iniciar esta seção com uma breve análise da fazenda 

construída pelo casal fundador da família, à qual nos referenciamos diversas vezes no 

decorrer deste trabalho, a fazenda do Rio Acima (ver capítulo I e II). 

 Fundada na década de 1730, após a chegada do migrante português Antônio Ribeiro 

da Silva e sua esposa, aos arredores de São João del-Rei, a fazenda foi edificada no cume de 

uma elevação a poucos metros do Rio das Mortes, em terras da freguesia sanjoanense de São 

Gonçalo do Brumado. Adquirindo suas terras por compra, Antônio legalizou a posse da 

propriedade em 1748, via carta de sesmaria421. A sede da fazenda localizava-se na paragem 

                                                 
419 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 51. 
420 Idem, p. 51 – 52.  
421 APM – Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1909, 
p. 185. 
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denominada “Rio Abaixo”, em referência à curva que o Rio das Mortes faz na região, 

declinando quase noventa graus de Oeste para Sul. Ao se aproximar da fazenda, devido ao 

serpentear do rio, margeando a estrada que lhe dava acesso, tinha-se a impressão que a sede 

encontrava-se do outro lado do Rio das Mortes, na margem de cima do mesmo, fato que 

provavelmente deve ter influenciado seus contemporâneos na escolha do controverso422 nome 

dado à propriedade, pois, situada na paragem do Rio Abaixo, denominava-se fazenda do Rio 

Acima. 

 No inventário post-mortem dos bens de seu fundador e primeiro proprietário, Antônio 

Ribeiro, realizado em 1777, a fazenda foi descrita da seguinte forma:  

(...) uma fazenda de engenho em a paragem denominada Rio Acima que se 
compõe de casas de vivenda cobertas de telha e senzalas, paiol, moinho, 
tudo coberto de telhas, arvores de espinho e seu bananal, engenho de cana e 
de fazer farinha tudo coberto de telha com suas terras de cultura poucas 
matas virgens capoeiras com seus logradouros (...) e as terras minerais que se 
acham dentro do mesmo sítio já [ilegível] e lavradas que tudo foi visto e 
avaliado pelos ditos avaliadores em a quantia de um conto, duzentos e 
setenta três mil e duzentos reis423. (Grifos Nossos) 

  

 Tratava-se de uma unidade produtiva mista de mineração e agropecuária. As 

benfeitorias, diversas, foram avaliadas em conjunto. Interessante na descrição é a forma como 

a cobertura em telhas foi enfatizada diversas vezes, refletindo que o material era bem avaliado 

no século XVIII. Segundo Sheila Faria, “a cobertura diferenciava uma casa da outra. Apesar 

de a palha ser o material mais usado, a cobertura de telha possuía maior avaliação”424. 

 A fazenda do Rio Acima coube de herança ao alferes Luiz Ribeiro, filho do casal 

fundador da família. Consta em seu inventário, realizado em 1817, ou seja, quarenta anos 

após o inventário de seu pai, a seguinte descrição da propriedade: 

O terreiro com casas de vivenda cobertas de telha cozinha também coberta 
de telha paiol de pedra e [ilegível] coberto de telha senzala coberta de telha 
moinho com todos os seus pertences engenho de cana e pilões de farinha 
quintal (...) Assim tudo cercado de pedra na quantia de 1:200$000425. (Grifos 
Nossos) 
 

 Nesse inventário, a sede e suas benfeitorias foram avaliadas em separado, ao contrário 

do que havia ocorrido naquele de 1777. Apenas o valor dessas estruturas (1:200$000), 

                                                 
422 Diversos documentos se referem à fazenda, ora como Fazenda do Rio Abaixo, ora como do Rio Acima, 
confundido de mesmo modo o nome da paragem, como ocorre no inventário do alferes Antônio Ribeiro de 1777. 
Esse erro possivelmente se fundava na semelhança que existiu entre o nome da paragem e o da fazenda.  
423 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.22.v. 
424 FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p. 358. 
425 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), caixa 
147, fl. 4.v – 5. 
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retirado o valor das terras, equiparou-se ao valor total da fazenda avaliada quarenta anos antes 

(1:273$200), o que pode ser um reflexo tanto da inflação no período, quanto da valorização da 

sede e suas benfeitorias, que sofreram melhoramentos em suas estruturas construtivas. 

 Nota-se, ao comparar os dois inventários, que à sede foi acrescentado uma “cozinha 

coberta de telhas”, o que corrobora com nossa tese de que as fazendas eram construídas 

dentro de uma racionalidade que visava melhoramentos em longo prazo. É provável que a 

cozinha fosse construída em tradicional telhado de prolongo dando à fazenda uma aparência 

“esparramada”, e forma de “L” à planta-baixa.  

 As benfeitorias da fazenda também foram aprimoradas: no lugar do antigo paiol que 

provavelmente era de madeira em 1777, construiu-se um de pedra, como consta no inventário 

de 1817.  Pilões também foram acrescentados ao antigo “engenho de fazer farinha”, da época 

em que a fazenda ainda era administrada pelo casal fundador da família. 

 No último inventário, os logradouros (estradas) da fazenda foram avaliados em 

separado, atestando sua importância. Tratava-se, possivelmente, de trecho ou uma variante 

dos diversos trechos da Picada de Goiás, que passava nas proximidades da fazenda do Rio 

Acima. Os membros da família conviveram rotineiramente com vários comboios de tropeiros 

e viajantes que passavam pela região em sentido à Goiás, o que, como vimos, pode ter 

influenciado os filhos do casal a migrar para o Oeste da comarca (ver capítulo I).  

 Constava no inventário de Luiz Ribeiro os “logradouros pertencentes à mesma fazenda 

do Rio Acima que irão até os subúrbios do arraial de Santa Rita”426, avaliados em 150$000, o 

que, no mesmo período, equivalia ao valor de um escravo adulto em idade de produção. 

 Em 1824 a fazenda é mencionada novamente, agora no inventário de Maria Joaquina 

de Góes e Lara427, esposa do alferes Luiz Ribeiro. É provável que a propriedade tenha passado 

depois a um dos filhos do casal, possivelmente ao guarda-mor Joaquim Ribeiro da Silva. 

Segundo tradição oral relatada por Sebastião Higino de Souza428, em fins do século XIX a 

fazenda pertenceu a Miguel Arcanjo da Silva, casado com Bárbara Carolina de Jesus, esta, por 

sua vez, filha de Manoel José de Souza, cunhado e primo do guarda-mor Joaquim Ribeiro, 

ambos eram netos do casal fundador da fazenda do Rio Acima. 

                                                 
426 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), caixa 
147, fl. 5. 
427 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Maria Joaquina de Góes e Lara (1824), caixa 
134. 
428 Entrevista concedida ao autor por José Higino de Souza. Ritápolis, 09 de Fevereiro de 2012. 



   
 

168 
 

 A sede da fazenda foi demolida na segunda metade do século XX429. Pelos alicerces 

que sobraram da casa grande, pode-se notar que a fazenda compartilhava alguns traços 

comuns à tipologia arquitetônica das fazendas mineiras como a implantação em meia-encosta. 

 

Fazenda do Mato Dentro – Arraial de Santa Rita do Rio Abaixo 

 

 A fazenda do Mato Dentro, na região do arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, 

localizava-se a oeste do Rio das Mortes, também nas imediações da Picada de Goiás. Segundo 

memorialistas locais430, o primeiro proprietário da fazenda, ainda no começo do século XVIII, 

teria sido Pedro Bernardes Caminha, capitão de ordenanças da vila de São João del-Rei. Ele 

foi avô de dona Ana Bernardes, esposa do alferes Luiz Ribeiro, esse tradição, porém, carece 

de comprovação documental431.  

 No final do século XVIII, a Mato Dentro estava em mãos do alferes Luiz Ribeiro da 

Silva, que também foi proprietário da fazenda do Rio Acima. Não sabemos como ele adquiriu 

a Mato Dentro, ou se a fundou, certo é que no ano de 1796 o alferes requereu carta de 

sesmaria no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, buscando legalizar uma propriedade que 

havia comprado do capitão Leandro Barbosa da Silveira (ver Capítulo II) 432. 

 Quando Luiz Ribeiro faleceu em 1817, a fazenda foi descrita sumariamente em seu 

inventário como: “a Fazenda do Mato Dentro com campos e matos com bens e mais que nela 

venha”433, “o terreiro com casas de telha, paiol, senzalas, moinho, tudo coberto de telhas e 

                                                 
429 Ainda, segundo José Higino, a fazenda foi vendida a seu sogro, José Batista de Carvalho, na primeira metade 
do século XX, vindo a ser demolida por volta da década de 1980, por um fazendeiro paulista que adiquiriu as 
terras. O comprador edificou um “barracão” por sobre o alicerce da bicentenária fazenda. Além das pedras que 
davam sustentação a sede, e possível encontrar no entorno os diversos muros de pedra que cercavam os pátios e 
pastos (Entrevista concedida ao autor por José Higino de Souza. Ritápolis, 09 de Fevereiro de 2012). 
430 Ver o artigo do Jornal das Lajes, da cidade de Resende Costa, intitulado: Igrejinha de pedra de Coronel 
Xavier Chaves recebe 1428 visitantes em 2012. Disponível no site: www.jornaldaslajes.com.br. (acesso: 30 de 
Novembro de 2013). 
431 Os estudiosos da memória local parecem fundamentar suas conclusões em indícios observados nos assentos 
de batismos da matriz de Santo Antônio da vila de São José del-Rei (hoje cidade de Tiradentes). Em alguns 
desses registros se lia, como local da realização do batismo, “a Capela da Conceição de Mato Dentro chamada de 
Capitão Pedro Bernardes”. (AEDSJDR. Livros de Batismos. Livro 7, fl. 112. Batizado de Antônio, angola, 
escravo de José da Guerra. 12 de Maio de 1757). Em vários assentos posteriores, lia-se, a “Capela de N. S. da 
Conceição do Mato Dentro do Ribeirão Preto do Mosquito desta freguesia de Sto. Antonio”. (AEDSJDR. Livros 
de Batismos. Livro 08, fl. 314.v; Livro 10, fl. 92.v; Livro 10, fl. 93.) Tudo indica que a fazenda do capitão Pedro 
Bernardes Caminha foi a Fazenda do Mosquito e não a Fazenda do Mato Dentro, como alguns memorialistas 
locais afirmam. 
432 APM – Requerimento de Sesmaria, Luiz Ribeiro da Silva (1796) - SG-Cx.31-Doc.10. 
433 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), caixa 
147, fl. 5.v. 
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mais pertences, cercado de pedra com seus arvoredos tudo na quantia de 500$000”434 (Grifos 

Nossos). Não constou no inventário a presença da ermida, porém, certamente ela já existia 

naquele tempo, tendo em vista que no forro da capela existe inscrito ainda a data de sua 

pintura, realizada no ano de 1795435, portanto um ano antes do alferes Luiz Ribeiro requer 

sesmaria buscando confirmar a posse de uma propriedade na região, terras que, segundo se lê 

no referido documento, ele havia “beneficiado e plantado há anos” (Grifos Nossos) 436. O 

mais provável é que o alferes já vinha explorando a região há algum tempo antes de pedir a 

confirmação da sesmaria. 

 Outro edifício que não constou no inventário de 1817 foi o “engenho de cana” que 

posteriormente seria construído na fazenda (ver Figura 3.3). Tratava-se de uma benfeitoria 

muito valiosa para qualquer unidade produtiva da época, se existisse na propriedade naquele 

momento, certamente seria arrolada como um dos bens no inventário. O mais provável é que 

o engenho de cana tenha sido uma melhoria introduzida na fazenda pelo guarda-mor Antônio 

Ribeiro da Silva, um dos maiores fazendeiros da região de São João no século XIX, filho e 

sucessor de Luiz Ribeiro na administração da propriedade (ver Capítulo II). 

 No inventário do guarda-mor, realizado em 1864, constava a seguinte descrição da 

fazenda: 

A Fazenda denominada Mato Dentro que divide com a de São Miguel, da 
Boa Vista, do Mato Grosso, do Pinheiro, dos Mendes, com Dona Barbosa e 
com a de Francisco Ribeiro, avaliada em setecentos e trinta e cinco 
alqueires, (...) compondo-se a dita Fazenda de casa de vivenda, com Ermida, 
sino, Engenho de moer cana, Paiol, Rancho, dois moinhos, um monjolo, 
carrões, dois quintais com arvoredos de frutas cercados de pedra, e todas as 
mais benfeitorias do terreiro, avaliados em vinte três contos cento e sessenta 
mil réis437. (Grifos Nossos) 

 
 Pela descrição pode-se notar que o guarda-mor realizou diversas melhorias na 

propriedade, demonstrando - mais uma vez - que as fazendas eram concebidas dentro de um 

plano que possibilitava futuros acréscimos e melhoramentos em suas estruturas, tanto 

produtivas, quanto sociais. 

 No plano das benfeitorias (estruturas produtivas), ao primeiro moinho se acrescentou 

um segundo, um monjolo, e o “Engenho de moer cana”, além de “dois quintais com arvoredos 

de frutas cercados de pedras” (ver Figura 3.4). No plano das estruturas sociais, merece 

                                                 
434 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), caixa 
147, fl. 6.v. 
435 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.82. 
436 APM – Requerimento de Sesmaria, Luiz Ribeiro da Silva (1796) - SG-Cx.31-Doc.10. 
437 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, guarda mor Antônio Ribeiro da Silva 
(1864), fl. 31. 
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destaque a construção de um rancho para receber viajantes e o sino, fundido em bronze com 

data de 1855438, que poderia, além de ordenar o ritmo de trabalho dos escravos da fazenda, 

chamar seus moradores para ritos religiosos, momentos de oração, missas, enterros e festas 

realizadas na fazenda. 

 Escrevendo sobre o modo como se tratavam os cativos em uma fazenda “típica” do 

centro de Minas, Eduardo Friero nos da uma ideia de como esse instrumento poderia ser 

utilizado: 

Um sino os despertava antes do romper do sol. Formados em fila no terreiro, 
eram contados pelo feitor e seus ajudantes, que logo a seguir rezavam uma 
oração, repetida por todos. Distribuída a cada um a alimentação da manhã, 
partiam para as lidas na roça e imediatamente homens e mulheres 
começavam o penoso labor439. 
 

 A ermida também foi mencionada na avaliação de 1864, ao contrário do que ocorreu 

no inventário de 1817. Esse fato nos permite levantar a hipótese de que ela também veio a 

receber sucessivas melhorias estruturais, posteriores à sua construção. Corrobora com nossa 

hipótese alguns indícios que podem ser inferidos de uma análise mais detalhada da estrutura 

arquitetônica da sede da fazenda. 

 Na Mato Dentro, segundo Helena Martins, “o telhado do corpo da casa é do tipo 

derramado, com quatro águas, e de grandes proporções em todos os sentidos, aproximando 

das vergas das janelas” destacando-se “a parte do cômodo da ermida, cujo pé direito foi 

elevado, assim como seu telhado independente”440 (Grifos Nossos). É possível que a elevação 

do pé direito da ermida foi realizada em período posterior à construção da sede (ver Figura 

3.1). Capelas, ermidas e oratórios particulares foram peças fundamentais ao convívio social 

nas propriedades rurais e refletiam as fortes relações clientelistas que existiam naquela 

sociedade. Segundo Rafael de Bivar Marquese, analisando capelas de plantations escravistas 

no Vale do Paraíba: 

(...) às capelas, invariavelmente inscritas no corpo da casa de vivenda e 
sempre voltadas para o lado das senzalas (...) o pé-direito duplo de muitas 
delas traduzia, por si só, a hierarquia e o poder que regiam as relações 
escravistas, já que o acesso ao balcão superior era restrito à família branca, 
enquanto o acesso ao piso térreo, onde ficavam os escravos, era feito por 
uma entrada independente. Cabe lembrar, todavia, que nessas capelas eram 
realizados batismos e casamentos não apenas da escravaria pertencente ao 
dono da fazenda, mas igualmente dos cativos de seus vizinhos. Com isso, 
multiplicavam-se as hierarquias: pequenos proprietários que levavam seus 
escravos para serem batizados em capelas de grandes fazendas/senhores que 

                                                 
438 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.84. 
439 FRIERO, Eduardo. Feijão, angu e couve. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1982, p.121. 
440 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.85. 
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os recebiam; senhores que promoviam casamentos e batismos de seus 
escravos/conjunto da escravaria; os que ficavam no andar superior/os que 
ficavam no inferior. As capelas, enfim, não só expressavam as redes de 
clientelismo que cortavam de cima a baixo a sociedade escravista no Vale do 
Paraíba, como também funcionavam como vetores na criação de novas 
relações sociais, de resto algo válido para todo ambiente construído das 
plantations escravistas do Novo Mundo441. (Grifos Nossos) 
 

 Guardada as devidas diferenças existentes entre plantations escravistas do Vale do 

Paraíba e fazendas produtoras de alimentos em Minas Gerais, vimos que as primeiras, muitas 

vezes resultaram da ampliação e modificação de estruturas arquitetônicas existentes nas 

segundas, o que nos permite também, por extensão, fazer uma análise semelhante do papel 

que as capelas, ermidas e oratórios exerciam em ambos os tipos de propriedades.  

 Ao invés do “pé direito duplo”, das fazendas do Vale do Paraíba, na Mato Dentro 

encontramos o aperfeiçoamento da ermida, que provavelmente teve seu pé direito elevado. Se 

na Mato Dentro não existiu o balcão superior reservado à família branca, nela encontramos a 

ermida, em uma das extremidades da varanda entalada, com uma porta para o exterior, e 

outra, maior, adjacente à sala principal da casa, “com a particularidade de ter a folha em 

treliça”442. Essa separação, assim como o pé direito duplo das fazendas fluminenses, cumpria 

o papel de diferenciação espacial entre senhores e subalternos, também podendo servir para 

isolar “moças” da casa dos demais participantes dos ritos celebrados na ermida.  

 Como símbolo de ostentação, na ermida podia-se encontrar ainda um “forro 

abobadado” pintado em composição com predominância de azul celeste acentuado pelo 

vermelho, obra que na apreciação de Helena Martins, lembrava o trabalho do mestre 

Natividade 443. Via-se ao centro da obra a figura de Nossa Senhora das Dores, projetada nas 

nuvens e circundada por uma coroa composta de faces de anjos, flores e pássaros, com data de 

1795444. 

 As capelas poderiam também constituir referência à identidade de uma parentela, a 

exemplo da capela da fazenda do Favacho, no Sul de Minas, onde, segundo Andrade, a 

maioria dos batizados, casamentos e óbitos da família Junqueira foram oficializados, bem 

como os de seus escravos, o que levou a fazenda a ser chamada de a “casa-mãe” da família445. 

                                                 
441 MARQUESE, Rafael de Bivar. Revisitando casas-grandes e senzalas: a arquitetura das plantations 
escravistas americanas no século XIX. In: Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v.14. n.1, p. 11-57. jan.- jun. 2006, p. 
51. 
442 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.84. 
443 Idem, p.82. 
444 Idem. 
445 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2007), p.209. 
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 Diversos acréscimos foram realizados na sede da Mato Dentro no decorrer do século 

XIX446. Eles são facilmente observados em sua planta baixa (ver Figura 3.5). No programa de 

necessidades observado na planta da sede, pode-se notar que existiram, na divisão interna da 

casa, três zonas espaciais distintas, indo de encontro à análise que Cícero Cruz faz sobre as 

fazendas setecentistas e oitocentistas do Sul de Minas. Segundo o autor, três zonas espaciais 

puderam ser observadas nas plantas-baixas das fazendas sulmineiras: o setor social, destinado 

ao convívio com pessoas “estranhas” à família; o setor íntimo, relativo ao convívio interno à 

família; e o setor de serviços, reservado as atividades produtivas realizadas no interior da 

sede. 

 Na planta atual da sede da Mato Dentro, destaca-se na divisão interna, o plano 

concebida para atender um programa de necessidades típico do século XIX, quando a família 

gradativamente foi deixando de ser essencialmente uma “unidade produtiva”, para se tornar, 

além de uma unidade de produção, uma “unidade de consumo” e ostentação. Deste modo, 

segundo Cícero Cruz: 

As fazendas mais antigas, ainda do século XVIII, apresentam uma planta 
mais orgânica, esboçando um esquema que irá se consolidar com o passar 
dos anos em um apuro programático, gerando plantas mais regulares no 
século XIX447. (Grifos Nossos) 
 

 Não possuímos a planta do “quadrado” que deu origem à atual planta da sede através 

de acréscimos, mas muito provavelmente é aquele que pode ser observado na planta baixa 

elaborada por Martins448 (ver Figura 3.5). Com paredes mais grossas, em taipa de pilão, ele 

pode ter sido a sede do século XVIII que deu origem à do XIX. Partindo da premissa que a 

divisão atual do quadrado principal da construção era a mesma da planta anterior, pode-se 

notar que a separação do setor de serviços do setor íntimo da casa só foi possível depois da 

                                                 
446 Segundo Helena Martins, outras melhorias foram realizadas na sede em fins do século XIX por Francisco de 
Paula Rodrigues (1849 – 1940), casado com uma das netas do guarda-mor. Francisco de Paula teria construído 
três quartos à esquerda, atrás da ermida, e um à direita, anexo à varanda posterior. Este acréscimo recebeu 
telhado de duas águas, o que, nas palavras da autora, fez com que a fachada da Fazenda do Mato Dentro mais 
parecesse “um conjunto de casas do que apenas uma unidade” MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), 
p.85. (ver Figura 3) 
447 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 93. 
448 Originalmente concebida em planta quase quadrada, a sede recebeu diversos acréscimos. O quadrado original 
da planta possuía paredes exteriores de taipa-de-pilão medindo 85 cm de espessura, representadas na planta em 
escala, o que possibilita facilmente a distinção entre elas e as paredes do interior da casa, construídas em pau-a-
pique duplo, para serem grossas e resistentes, porem, menores que as primeiras. Esse quadrado é circundado na 
fachada posterior e anterior por varandas entaladas, e do lado esquerdo por um puxado que aparenta ter sido 
acrescido posteriormente às primeiras estruturas. É possível que o puxado da cozinha também tenha sido 
construído depois das primeiras estruturas. O telhado de prolongo da cozinha seguiu a linguagem da tradição 
setecentista mineira, dando à planta a aparência clássica de um “L”. Os quartos à esquerda da ermida e a direita 
do atual banheiro, construídos em fins do século XIX pelo marido de uma das netas do guarda-mor, apesar de 
alterarem o formato da planta, não lhe tiraram a aparência de “L”. MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), 
p.85 – 86. 
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construção do puxado da cozinha, edificado provavelmente no início do século XIX (ver 

Figura 3.4). A planta da casa, com origem no século XVIII, é “mais orgânica” que as plantas 

de outras sedes pertenceram à família, construídas no século XIX, como veremos adiante. Isso 

refletia a própria organização produtiva e familiar do período (sec. XVIII), em que o universo 

do trabalho estava estreitamente ligado ao universo da família. Assim, no programa de 

necessidades da planta original da sede da Mato Dentro, possivelmente não havia uma 

distinção clara dos setores destinados à intimidade, ao trabalho e ao convívio social. O que 

havia, certamente, era a sobreposição de diversas funções aos mesmos cômodos dessa casa 

setecentista449. 

 Comparando “Casas-Grandes” de plantations em diversas regiões da América no 

século XIX, como o sul escravista dos Estados Unidos, a ilha de Cuba e o Vale do Paraíba 

brasileiro, Rafael Bivar constatou que as sedes de fazendas cumpriam distintos papéis 

representativos em cada uma dessas regiões, de acordo com a ordem política e social que 

predominava em cada uma delas.  

 Em Cuba, a casa-grande era inexpressiva quando observada em meio às benfeitorias e 

senzalas da plantation. Seus proprietários residiam nas fazendas apenas no período de safra, 

vivendo a maior parte do ano na capital, Havana, onde concentravam suas atividades. Isso 

devido à própria conjuntura político e social da ilha, que no contexto de crise do regime 

colonial, manteve-se unida à metrópole Espanhola. “Noutras palavras, as casas de vivenda dos 

engenhos cubanos não desempenhavam qualquer papel no jogo político insular, representando 

apenas um pouso ou, no máximo, um lugar de deleite familiar”450.  

 Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e no Brasil, as sedes de fazendas tomavam 

proporções monumentais. Verdadeiros símbolos de poder e ostentação, as casas-grandes 

estadunidences e brasileiras, apesar de se destacarem no conjunto da plantation, almejavam 

públicos diferentes para se ostentar.  

 Nos EUA as sedes das fazendas eram nitidamente separadas das senzalas, e se 

voltavam para estradas e rios – lugar privilegiado pelo trânsito de cidadãos livres e brancos, 

para os quais os proprietários buscavam demonstrar sua posição social em uma ordem 

republicana. Já no Brasil imperial, as casas se voltavam primordialmente para as senzalas e 

pátios de trabalho escravo, buscando introduzir na escravaria o sentimento de subserviência. 

                                                 
449 ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Mello (org.). História da vida 
privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa, vol. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997, p. 106. 
450 MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. Cit. (2006), p. 41. 
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Nas fazendas brasileiras, ao mesmo tempo em que contíguas, casa-grande e senzalas, 

denotavam o paternalismo existente entre o senhor e os escravos, “entendidos como parte da 

família extensa ou mesmo como prolongamento físico de seus senhores e, por essa razão, 

cabia aproximar as quadras das senzalas das casas de vivenda”451.  

 A plantation brasileira com casas de vivenda monumentais somadas aos terreiros em 

quadra, cercados por senzalas e instalações produtivas, constituía um conjunto com enorme 

carga de representação, “funcionando como um dos principais vetores do poder social e 

político de seus senhores sobre as comunidades locais”452. Resguardavam referências 

materiais diretas com as relações clientelistas de poder, primordiais à monarquia 

constitucional em vigor no Império Brasileiro. 

 Comparadas às plantations do Vale do Paraíba, as fazendas escravistas produtoras de 

alimentos da comarca do Rio das Mortes exerciam em menor escala o mesmo papel 

representativo que aquelas exerciam em relação à escravaria e à comunidade local: eram 

símbolos do poder do fazendeiro, referência de seu lugar na hierarquia da ordem clientelista 

predominante.  

 O conjunto arquitetônico da fazenda do Mato Dentro, com seus telhados de prolongo 

esparramando-se pela propriedade, seus alicerces alteando-a aos fundos como um sobrado 

(ver Figura 3.2 e 3.3), os dois pátios circundantes e a ermida, cumpriam fielmente o papel de 

ostentação que seus proprietários buscaram representar no decorrer do século XVIII e 

principalmente no século XIX, como o fizera o guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva453. 

Outras propriedades de membros da família também imprimiram esta imagem às 

comunidades locais, como veremos adiante. 

 

 

 

 

                                                 
451 MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. Cit. (2006), p. 51. 
452  Idem, p. 50. 
453 No plano da implantação da sede em relação às benfeitorias, podemos observar que na Fazenda do Mato 
Dentro buscou-se o mesmo desenho percebido nas demais fazendas mineiras: a sede da fazenda fechando o pátio 
das benfeitorias formando um quadrado. A originalidade dela consiste no fato de que este quadrado foi 
duplicado, formando dois quadrados contíguos, um posterior, e um a frente da sede. Nos dois quadrados 
podemos observar a presença de senzalas, porém, é no quadrado posterior que se concentrou a maior parte das 
benfeitorias, como o paiol, um dos moinhos, e principalmente o grande edifício construído em pedra para o 
abrigo do engenho de cana. A sede da fazenda vista do pátio posterior, parte assobradada da casa, parece mais 
ser a fachada frontal, do que é a frente propriamente dita. Devido ao alto pé-direito, essa parte da casa se 
mostrava imponente aos olhos dos escravos empregados nas benfeitorias ao redor, passando-lhes a sensação de 
pequeneza diante da “casa-grande”.  
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Fazenda São Miguel – Arraial de Santa Rita do Rio Abaixo 

 

 A fazenda São Miguel localizava-se a pouco mais de meia légua (3 km) da fazenda do 

Mato Dentro, também no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo. Helena Martins chamou as 

duas de “irmãs gêmeas”, devido às semelhanças arquitetônicas que guardavam em entre si454. 

Semelhanças que não se fundamentavam somente em meras coincidências.  

 Segundo tradição oral coletada pela autora, embora conste que a sede tenha sido 

construída “por um padre que se fixou na propriedade com muitos escravos, inicialmente à 

procura de ouro, mas dedicando-se mais tarde também à agricultura e à pecuária, não se 

encontrou prova documental disso”455.  

 Suprimos essa lacuna ao analisarmos informações contidas nos livros da matriz de São 

José del-Rei (Tiradentes), nos quais encontramos várias anotações a exemplo do registro de 

casamento dos escravos do alferes Domingos Gonçalves Lopes, realizado em 1801, onde se 

lia que Paulo Benguela e Maria Angola se casaram na: “Ermida de São Miguel da fazenda do 

reverendo Miguel Ribeiro da Silva, freguesia da vila de São José”456(Grifos Nossos). 

É muito provável que Miguel Ribeiro, sétimo filho do casal fundador da família, foi o 

padre, que segundo a tradição local, fundou a fazenda São Miguel. Batizado em 1746, trinta e 

quatro anos depois, em 1780, ele se encontrava morando no arraial de Oliveira, onde, há 

alguns anos, vinha servindo como capelão457. Nesse mesmo ano Miguel se mudou da região, 

por questões políticas, voltando para Oliveira somente em 1785, porém, por pouco tempo.  

Existem indícios de que padre Miguel já havia se estabelecido na região de Santa Rita 

do Rio Abaixo, antes de 1793, onde solicitou, nesse mesmo ano, a confirmação de uma 

sesmaria tida por compra naquele arraial. No pedido figuravam como requerentes, ele e seu 

irmão, padre Barnabé Ribeiro da Silva. No documento se lê: 

Dizem os padres Miguel Ribeiro da Silva e Barnabé Ribeiro da Silva 
moradores na Comarca do Rio das Mortes que eles são senhores possuidores 
de uma fazenda de terras de cultura que compraram a Domingas Maria de 
Jesus no Ribeirão fundo da Aplicação de Santa Rita do termo da Vila de São 
José cujas terras partem por um lado com terras de João Cardoso Ozório, 
José Jorge dos Santos, pelas mais com quem deva e haja de partir, e pelos 
fundos no Ribeirão chamado o Rio do Peixe, e porque na forma das ordens 

                                                 
454 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.85. 
455 Idem, p.74. 
456 AEDSJDR. Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 102.v. Casamento de Manoel Joaquim Oliveira e Maria 
Joaquina. 11 de Agosto de 1796; AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento de Paulo 
Benguela e Maria Angola. 14 de Junho de 1801; AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento 
de Francisco Benguela e Mariana Benguela. 14 de Junho de 1801.  
457 BARBOSA, Waldemar. Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte-Rio de Janeiro: 
Itatiaia, 1995, p. 229. 
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Regias ninguém pode possuir terras sem título legítimo de sesmaria (...) 
querem os suplicantes que dentro das confrontações mencionadas se lhes 
conceda por sesmaria de meia légua de terras em que (...) preenchendo-se 
por qualquer dos lados o que faltar em algum dos termos visto que os 
suplicantes precisam de terras para a cultura e sustentação de sua fábrica 
que é numerosa458. (Grifos Nossos) 

 

  Pelo requerimento podemos inferir que os irmãos possuíam uma “fábrica que é 

numerosa”, e necessitavam de terras para sustentar sua atividade produtiva. O termo 

“fábrica”, no período colonial, era entendido como o conjunto de escravos de um 

proprietário459, o que significa dizer que eles já haviam se instalado na região, com grande 

número de escravos, e necessitavam legalizar as terras nas quais iriam empregar sua mão de 

obra. O lugar onde alocaram esses cativos, se tratava, é muito provável, da fazenda São 

Miguel, que, três anos depois, em 1796, figura em registros paroquiais como a “fazenda do 

reverendo Miguel Ribeiro da Silva” 460. 

 Helena Martins, ao analisar a sede da São Miguel, afirma que “dos antigos elementos 

que compunham o complexo agropecuário da propriedade, além da casa residencial, muros e 

velhos alicerces, resta o moinho de fubá com a data de 1793 grava em sua moenda, e a 

informação de ser trocada, naquela ocasião, a sua cuba” 461. Fato que levou a autora a 

considerar a que a fazenda foi construída por volta da metade do século XVIII, o que 

justificaria a troca realizada naquele ano.  

 A data da troca da cuba coincide exatamente com o ano do requerimento de 

confirmação de sesmaria realizado pelos padres Barnabé e Miguel Ribeiro da Silva: 1793. A 

substituição da peça tratartar-se-i-a de um melhoramento construtivo introduzido na estrutura 

de beneficiamento do milho. Por transformar esse cereal em fubá, o moinho era essencial a 

uma unidade produtiva com grande escravaria, como parece ter sido a “fabrica” desses dois 

irmãos.  

 A São Miguel teria sido construída por eles, ou comprada e reformada para uso deles? 

As fontes não nos permitem afirmar ao certo. Porém, no ano de 1793, com a compra de novas 

                                                 
458 APM – Requerimento dos padres Miguel Ribeiro da Silva e de Barnabé Ribeiro da Silva referente a carta de 
sesmaria de uma fazenda na aplicação de Santa Rita, vila de São José, Rio das Mortes (02/10/1793). Notação G-
Cx.25-Doc.22. 
459 BOTELHO, Angela Vianna; REIS, Liana Maria dos. Dicionário Histórico do Brasil: Colônia e Império. 6. 
edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 83. 
460 Alguns registros que se referiam à ermida de São Miguel da fazenda do reverendo padre Miguel Ribeiro da 
Silva: AEDSJDR. Livro de Casamentos.Livro 24, fl. 102.v. Casamento de Manoel Joaquim Oliveira e Maria 
Joaquina. 11 de Agosto de 1796;  AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento de Paulo 
Benguela e Maria Angola. 14 de Junho de 1801; AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento 
de Francisco Benguela e Mariana Benguela. 14 de Junho de 1801. 
461 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 74. 
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terras, possivelmente nas proximidades da referida fazenda, sabe-se que foi necessário realizar 

melhoramentos estruturais na mesma. Ao menos a cuba do moinho foi trocada, visando 

atender à crescente demanda por alimentos que uma grande escravaria exigia.  

 É possível mesmo que os irmãos tenham se estabelecido na região, e na fazenda, bem 

antes desses melhoramentos. Quando o pai de ambos falecera em 1776, eles já não residiam 

na propriedade paterna, a fazenda do Rio Acima, onde, muito provavelmente, adquiriram 

alguma experiência na atividade de mineração, o que poderia ligar a história deles a tradição 

local de que um padre havia fundado a fazenda procurando ouro. Um deles, o padre Barnabé, 

já havia realizado grande retirada de capitais como adiantamento de sua herança quando do 

falecimento da mãe, em 1774 (ver Capítulo II). Essa retirada pôde muito bem ter lhe servido 

na compra das terras e na construção da sede primitiva da fazenda, como um investimento 

“em família” 462. Fazenda que, possivelmente, com o passar do tempo, e depois do retorno de 

Miguel, do arraial de Oliveira, assumindo sua administração, passaria a ser denominada 

fazenda São Miguel. 

 Desse modo, o nome da fazenda não seria mera coincidência, mas talvez uma forma 

que seu fundador encontrou de deixar à posterioridade um registro de sua fundação. Se esse 

intuito foi planejado, ele seria deturpado pela própria trajetória do padre, como veremos 

adiante. 

 A propriedade da fazenda passaria no século XIX a Floriana Eufrásia da Silva e seus 

descendentes. Legatária de todos os bens de padre Miguel, Floriana possivelmente teria tido 

duas filhas com ele (ver capítulo I)463. Buscando encobertar a filiação paterna, os possíveis 

descendentes do padre devem ter evitado entrar em pormenores acerca de sua história, o que 

                                                 
462 Padre Barnabé Ribeiro da Silva migraria para a região da paragem da Formiga, no extremo Oeste da comarca 
do Rio das Mortes, em fins do século XVIII. Lá ele fundou duas fazendas, e parece ter deixado descendentes 
(ver Capítulo I), vindo a falecer em 1822, com 72 anos de idade. Intrigante é uma declaração contida em seu 
testamento, redigido naquele mesmo ano, no arraial da Formiga, na qual se lê: “declaro que ficando eu devendo 
ao casal do falecido meu irmão Luiz Ribeiro da Silva quantia avultada em dinheiro tratei com ele em sua vida de 
lhe deixar a fazenda do meu patrimônio e as mais terras que tinha comprado e achavam-se unidas no mesmo 
Patrimônio como consta dos respectivos papéis em pagamento da dita divida e do que aceitam de posse e por 
essa razão nem a Dona viúva mulher do falecido meu Irmão nem seus herdeiros poderão pedir mais nada por 
meu falecimento por ficarem pagos com a dita fazenda do meu Patrimônio e justas nossas contas” (Grifos 
Nossos) (AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento, padre Barnabé Ribeiro da Silva (1822), Caixa 124.). Tendo em 
vista que as duas fazendas que pertenciam ao padre em Formiga foram legadas, no mesmo testamento, aos 
possíveis descendentes de Barnabé, seria a fazenda que o padre tratou com seu irmão Luiz Ribeiro, de lhe deixar 
em vida, “e as mais terras que tinha comprado e achavam-se unidas no mesmo Patrimônio”, a Fazenda do Mato 
Dentro, vizinha e “gêmea” da Fazenda São Miguel, do padre Miguel Ribeiro da Silva? Os dois irmãos teriam 
fundado as fazendas próximas uma da outra em um empreendimento familiar, o que justificaria a semelhança 
arquitetônica das duas? Quanto a esse fato, não podemos passar de conjecturas, tendo em vista que, em seu 
testamento, Barnabé infelizmente não declarou o nome da propriedade que deixara ao irmão Luiz. Certo é que 
quando Luiz veio a falecer, em 1817, a Fazenda do Mato Dentro lhe pertencia. 
463 AHET II, IPHAN/SJDR - Testamento, Miguel Ribeiro da Silva, padre (1822), caixa 129. 
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justificaria a imprecisão da tradição oral que liga a fundação da fazenda à trajetória de “um 

padre que se fixou na propriedade com muitos escravos, inicialmente à procura de ouro, mas 

dedicando-se mais tarde também à agricultura e à pecuária”.  

 No inventário dos bens que pertenceram à dona Floriana Eufrásia, datado de 1846, 

constou a seguinte descrição da propriedade: “Morada de Casas de Vivenda, Senzala, Paiol 

tudo coberto de telhas, Currais de pedras, Quintais, Moinho, Monjolo, na fazenda 

denominada São Miguel e Ermida. 1:500$000”464, na partilha do mesmo inventário a fazenda 

foi assim descrita “o valor das Casas de Vivenda, Ermida, e seus pertences...”465, constava 

ainda na propriedade uma morada de casas do “engenho de cana e pilões, 400$000”, um 

“Engenho de Cana de Cilindro, 1:200$000” e uma “Engenhoca, 40$000”466 (Grifos Nossos). 

 A fazenda foi herdada por Iria Jesuína da Conceição, filha de dona Floriana, tida 

provavelmente com padre Miguel (ver Diagrama 1.1). Em 1856, o capitão Flávio José da 

Silva, casado com Iria, registrou a São Miguel em atendimento ao decreto imperial nº 1318 de 

1854467, no registro constou: 

O Cap. Flávio José da Silva, morador na Freguesia de Santa Rita, possui a 
Fazenda São Miguel, havida por herança de sua sogra, com trezentos e 
trinta e um alqueires de terra, sendo cento e dois alqueires de cultura e 
duzentos e vinte e nove alqueires de campo de criar, a qual Fazenda é 
dividida com a Fazenda do Pombal, pertencente a seu irmão José Justino 
Silva, e com a Fazenda de Francisco Ribeiro da Silva e Antônio Ribeiro da 
Silva (...)”468. (Grifos Nossos) 
 

 O cap. Flávio José da Silva era vizinho do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, seu 

“aparentado”. As propriedades de ambos pertenceram ou foram construídas por filhos do 

casal fundador da família Ribeiro da Silva. 

 A São Miguel foi edificada em uma encosta, seguindo a tradição arquitetônica 

mineira, de modo que, à direita e atrás, se tornava assobradada (ver Figuras 3.6 e 3.8). As 

paredes exteriores da casa, assim como as da Mato Dentro, sua “irmã gêmea”, foram erguidas 

em taipa de pilão. Na fachada chama à atenção a capela construída perpendicularmente a casa: 

com telhado em duas águas separado da construção principal, elevando-se acima do pé-direito 

da sede (ver Figura 3.6). É muito provável que essa capela não seja a mesma “Ermida de São 

                                                 
464 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, 
fl.4.v. 
465 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, 
fl.6. 
466 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, 
fl.4.v. 
467 Ver nota 245 do Capítulo I. 
468 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.74. 
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Miguel da fazenda do reverendo Miguel Ribeiro da Silva,”469 que consta em diversos registros 

da Matriz da Vila de São José do final do século XVIII. Por esse fato, e devido à suas 

características arquitetônicas, é possível que a capela seja um melhoramento construtivo 

introduzido na sede no começo do século XIX. Prova disso é a existência de um quarto que, 

como costume, teria servido de ermida, na extremidade esquerda da varanda entalada na 

fachada frontal da sede470. 

 De todas as fazendas que pertenceram a membros da família Ribeiro da Silva, a capela 

da São Miguel era a que mais se destacava no conjunto de suas construções, o que denota a 

importância que ela representava para seu idealizador. É possível o próprio padre Miguel a 

tenha construído, pouco antes de falecer no ano da independência, em1822.  

 Vista de frente, anteposta à parte assobrada do lado esquerdo da casa, a capela tomava 

grandes proporções, de modo que seu adro, unido ao pequeno terreiro de pedra que dava 

acesso à capela e a casa, elevava-se ao visitante que fosse assistir a missa na fazenda, 

causando-lhe a sensação de pequeneza diante da construção, carregada de elevado peso 

simbólico e representação social (ver Figura 3.6). Como vimos, capelas eram símbolos do 

poder de seus proprietários, sendo que em sua distribuição espacial cumpriam também o papel 

de reafirmar a diferenciação entre senhores e subalternos. 

 Caberia aos escravos e pequenos proprietários, vizinhos da fazenda, locarem-se nos 

pontos mais baixos do pátio dianteiro, enquanto que o “senhor”, os parentes e os convidados 

importantes, se acomodariam no pequeno terreiro de pedra na entrada da capela ou na varanda 

assobradada da casa. Segundo Sheila Faria, o costume de se erigir capelas nas fazendas estava 

diretamente ligado à ostentação de poder e riqueza471. 

 Como na Mato Dentro, sua “irmã gêmea”, a sede da São Miguel possivelmente se 

desenvolveu a partir de um quadrado original ao qual foram sendo acrescidos puxados 

posteriores. Na planta, o quadrado evidencia-se pelas paredes mais grossas, de 85 cm, 

construídas em taipa de pilão. A capela parece ter sido um desses acréscimos introduzidos 

posteriormente.  

                                                 
469 AEDSJDR. Livro de Casamentos.Livro 24, fl. 102.v. Casamento de Manoel Joaquim Oliveira e Maria 
Joaquina. 11 de Agosto de 1796;  AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento de Paulo 
Benguela e Maria Angola. 14 de Junho de 1801; AEDT - Livro de Casamentos. Livro 24, fl. 125.v. Casamento 
de Francisco Benguela e Mariana Benguela. 14 de Junho de 1801.  
470 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.78. 
471 Sheila de Castro Faria encontrou para a região de Campos dos Goytacazes um aumento significativo na 
construção de capelas principalmente em engenhos do final do século XVIII, reflexo direto do enriquecimento 
dos proprietários locais que deixaram de ter como principal atividade econômica a criação de gado, para 
tornarem-se senhores de engenho. FARIA, Sheila de Castro. Op. Cit. (1998), p. 361. 
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 No programa de necessidades da planta baixa da sede, consolidado no século XIX, 

também se nota as três tradicionais divisões das plantas do período, ou seja: o setor social, o 

setor íntimo e o de serviços (ver Figura 3.9).  Assim como ocorreu à Mato Dentro, certamente 

no quadrado primitivo da construção do século XVIII, essa divisão não seria tão clara472, 

pontuando-se de forma mais orgânica, o que refletia a própria organização familiar do 

período, ainda estritamente ligada ao universo da produção e do trabalho. 

 Quanto às benfeitorias da fazenda, restam ainda no lugar, o paiol de madeira e um 

moinho. As senzalas foram demolidas, mas seus alicerces atestam que elas se localizavam no 

pátio em frente à fachada principal da sede, tomando quase dois dos seus lados. A sede 

possuía ainda mais dois pátios posteriores, todos cercados de muros de pedra, em um dos 

quais, mais retilíneo, o muro tinha a base em pedra, elevando-se na parte superior em adobe, 

terminava em cobertura de telha canal (ver Figura 3.8). Este pátio era destinado à secagem 

dos vários cereais produzidos na fazenda, posteriormente estocados em “caixões” no porão 

bastante alto localizado em uma de suas extremidades. Voltando-se também para este pátio 

existia um porão ainda maior, abaixo da parte assobradada da casa, onde, segundo Martins, se 

concentravam os teares, nos quais as mulheres da casa “fabricavam tecidos mais finos de 

algodão para roupas de cama e mesa, assim como aqueles mais resistentes para roupas de uso 

diário, além de colchas e cobertores em algodão ou lã” 473. 

 Por fim, na entrada norte da propriedade consta ainda os Currais de Pedra, descritos 

no inventário de 1846474, formando dois grandes corredores, um maior, triangular; outro 

menor, retangular, conduzindo o gado ao pátio central. 

 A fachada da casa apresentava uma distribuição de cheios e vazios assimétrica, 

característica comum às edificações do século XVIII, assim como as janelas de verga em 

“canga de boi”, que apesar de acréscimos posteriores, atestam o pertencimento da edificação à 

estética das construções mineiras setecentistas.  

 

 

 

                                                 
472 Um puxado acrescido à planta da fazenda dava a tradicional aparência de “L” à planta, construído nos fundos 
da casa, também à esquerda, destinava-se a área de serviços, cozinha e dispensas. Interessante é o pátio que se 
formou a partir do fechamento do quadrado formado pelos puxados da cozinha e da capela, cercado por alto 
muro de pedra seca, quando visto por quem entrava na propriedade pelos currais ao norte, passava-lhes a 
impressão de estarem se aproximando de uma pequena fortificação, imagem derivada dos diversos muros de 
pedra que cercavam a propriedade, e do muro alto que isolava o pátio interno da sede. 
473 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.77. 
474 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Floriana Eufrásia da Silva (1846), caixa 396, 
fl.4.v. 
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Fazendas da Lage e Ribeirão de Santo Antônio – Arraial da Lage 

 

 Merecem destaque duas outras fazendas setecentistas que em algum momento de sua 

existência estiveram sob domínio de membros da grupo familiar Ribeiro da Silva. Trata-se da 

fazenda da Lage (ver Figura 3.10 e 3.11) e da fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, ambas 

situadas no arraial da Lage (atual Resende Costa), vizinho ao de Santa Rita. O também era um 

dos vértices de partida do caminho conhecido como a “Picada de Goiás”. 

 A fazenda da Lage, construída em príncipios do século XVIII, precedeu a fundação do 

arraial de mesmo nome, localizado a menos de uma légua (6 km). O fundador da fazenda, 

João Francisco Malta, liderou o pedido para construção da Capela de Nossa Senhora de 

França em Lage, com provisão episcopal de 12 de Dezembro de 1749. No fim do século 

XVIII, a fazenda pertenceu ao inconfidente cel. Francisco Antônio de Oliveira Lopes. A 

propriedade foi sequestrada pela Coroa portuguesa e arrematada por 2:201$000, em 1796, por 

um tio de Hipólita Jacinta, esposa do inconfidente, permanecendo, assim, uma “propriedade 

da família”. Ela foi descrita no “auto de sequestro” dos bens do inconfidente como: 

Casas térreas e engenho de pilões de socar farinha, paiol com seu moinho 
aparelha com dois picões, tudo coberto de telha, e mais as senzalas cobertas 
de capim, murado o terreiro de pedra, com todos os seus pertences de 
capoieras e campos, e mais logradouros e águas para o engenho e moinho475. 
(Grifos Nossos) 
 

 Chama atenção na descrição da fazenda o fato dela constituir-se de “casas térreas”. Em 

vários aspectos a sede da se distinguia dos traços gerais da arquitetura rural mineira do século 

XVIIII. O primeiro deles foi ressaltado pelo avaliador do Auto de Sequestro: a fazenda não 

fora contruída em meia encosta, de modo a ter um de seus lados assobradado, conforme ditava 

a tradição. Ao contrário, a sede foi construída em uma planície, constituindo-se de casas 

térreas.  

 Uma possível explicação para esse fato pode ser levantada. A sede, talvez uma das 

mais antigas que analisamos, foi construída em um período remoto, no qual a linguagem 

tradicional da arquitetura setecentista em Minas ainda não havia tomado forma, 

predominando sobre outras linguagens. A planta baixa da sede lembra mais a planta de uma 

residência urbana do período, que propriamente a de uma casa rural (ver Figura 3.11)476.  

                                                 
475 Apud RODRIGUES, André Figueiredo. Estudo Econômico da Conjuração Mineira:análise do seqüestro de 
bens dos inconfidentes da comarca do Rio das Mortes. Tese (Doutorado em História). São Paulo: FFLCH-USP, 
2008, p. 103. 
476 Vide semelhança ao partido geral das plantas de casas de Vila Rica descritas por Sylvio de Vasconcellos: 
“Suas plantas preferem sempre a figura do quadrado ou figuras por ele geradas como o retângulo de lado maior 
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 Outro indício que corrobora a hipótese de tratar-se de uma casa erigida ainda em 

tempo remoto do século XVIII é que, apesar de ter sido costruída nesse século, certamente por 

pessoa de cabedal, suas janelas não possuem vergas em canga de boi. As vergas são retas (ver 

Figura 3.10).  

 Conforme Cícero Cruz, vergas em canga de boi tornaram-se modismo no século XVIII 

somente apartir de 1735, inspiradas na construção do palácio do goverdador de Vila Rica, 

onde o desenho apareceu pela primeira vez no Brasil. A sede da Lage possivelmente foi 

construída antes dessa data.   

 Em 1850, um filho adotivo de Hipólita, esposa do inconfidente Oliveira Lopes, trocou 

a fazenda da Lage pela fazenda do Curralinho, com o tenente coronel Joaquim Tomás da 

Costa Gonçalves. Ela então avaliada em 30:000$000.  

 Segundo tradição local coletada por Helena Martins, o tenente foi assassinado pelo 

amante de sua esposa na porta da fazenda em uma manhã de domingo477. No inventário  do 

falecido Joaquim Tomás, aberto em 1861, a Lage aparece descrita “com suas casas de vivenda 

assoalhadas, paiol, senzalas, moinho coberto de telhas, engenho de cana de cilindros com 

moendas de ferro e quatro tachos e um alambique de cobre”, avalianda em 32:050$000 réis, 

com “340 alqueires de capoeiras e 40 alqueires de campos”478. 

 Pouco tempo depois, a  fazenda foi leiloada e passou às mãos do coronel Francisco 

Pinto de Assis Resende (conhecido como coronel Assis Resende) (ver Fotografia 9), filho de 

Felisberto Pinto de Almeida, este, por sua vez, neto do casal fundador da família Ribeiro da 

Silva.  

 Segundo Helena Martins, quando estava nas mãos do coronel Assis Resende, a 

fazenda dispunha de “serraria movida a água para aparelhar madeira”, “tenda de fundição e de 

engenho para fabricação de farinha, além de moinho para fabricação de azeite de mamona 

usado para iluminação doméstica e iluminação pública de vilas e cidades”479, o azeite 

produzido na fazenda era vendido em Vila Rica. Constava ainda grande curtume e olaria para 

fabricação de telhas480.   

 Dona Senhorinha Cândida de Resende, esposa e prima em primeiro grau do coronel, 

faleceu em 1872, constou em seu inventário, “partes na casa da fazenda da Lage com engenho 

                                                                                                                                                         
igual a duas vezes o menor ou à diagonal da quadra dimensionada pelo mesmo lado menor”. 
VASCONCELLOS, Sylvio. Vila Rica: Formação e Desenvolvimento – Residências. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional do Livro, Ministério da Educação e Cultura. 1956, p. 186, 299.  
477 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.68.  
478RODRIGUES, André Figueiredo. Op. Cit. (2008), p. 105. 
479MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.68. 
480 Idem. 



   
 

183 
 

de cana, dito de socar, dito de Serra, Olaria, Moinho, quintal, paiol, senzalas, coberto tudo de 

telhas, na quantia de cinco contos de réis”481, o que vem à corroborar com a descrição feita 

por Helena Martins.  

 Assis Resende foi grande potentado local, membro da parentela dos “Pinto de Góes e 

Lara”, descendia de uma importante aliança desta família com os Ribeiro da Silva a partir do 

casamento de Ana de Almeida e Silva, décima primeira filha do casal fundador, com o capitão 

Joaquim Pinto de Góes e Lara (ver Capítulo I), ambos dententores de uma das maiores 

fortunas da região da Lage no começo do século XIX482, proprietários da fazenda do Ribeirão 

de Santo Antônio, que analisaremos asseguir. 

 Convencido da existência de ouro para os lados da Picada de Goiás, o então 

governador de Minas, Luís Diogo Lobo da Silva, encarregou o mestre-de-campo Inácio 

Correia Pamplona de formar uma expedição com pessoas interessadas em se estabelecer na 

zona do Campo Grande e além da serra da Marcela, território com resquícios de povoados 

quilombolas483.  

 A expedição partiu em 19 de agosto de 1769 da fazenda do mestre-de-campo, 

chamada do Capote, em Lagoa Dourada. Compunha-se de 58 escravos a pé, armados de 

espingardas, clavinas e facões, 52 bestas de carga, um capelão, um cirurgião e oito músicos, 

além do escrivão que registrou todo percurso da expedição484.  

 Antes da expedição partir celebrava-se sempre a missa, tocava-se música, e em cada 

fazenda, em cada pouso, em cada refeição ao ar livre, “poetas da roça” ofereciam versos “por 

sobremesa”, reflexo da prática cotidiana de versejar, comum àquela época485.  

 A comitiva pernoitou na casa do reverendo João de Resende Costa, irmão do 

inconfidente, José de Resende Costa. No dia 21 de agosto de 1769, a comitiva passou pela 

capela da Lage, daí a meia légua atravessaram o Rio de Santo Antônio, que, segundo o 

cronista da expedição: “é mediano, correm turvas as suas águas, cuja turvasão procede do 

ouro que dele se extrai”486 (Grifos Nossos).  

                                                 
481 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Senhorinha Cândida de Resende (1872). 
Caixa 438, fl. 10. 
482 Ver: PELUZZI, Maristela de Oliveira. Os Grandes Proprietários Escravistas do Distrito da Lage (1830-
1850). São João del-Rei, 2003. (Monografia de pós-graduação Latu Sensu), p.18. 
483 SOUZA, Laura de Mello e. Norma e Conflito: aspectos da história de Minas Gerais no século XVIII. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2006, p.115. 
484 O relato anônimo da expedição foi publicado pela Biblioteca Nacional in: Anais da Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro, v.108, 1988 (1992), p. 53-113. 
485 Idem, p.121. 
486 Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v.108, 1988 (1992), p. 56. 
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 Daí a légua e meia, a comitiva foi se arranchar na casa de Francisco Pinto que 

“suportou com toda ostentação e magnificência possível na hospedagem que fez ao dito 

senhor Mestre de Campo, e mais comitiva”487. No outro dia, “ao romper da aurora”, puseram-

se as mesas para o almoço. Após a refeição, músicos a postos, versejou-se um soneto em 

homenagem à Pamplona, e a comitiva partiu, em companhia de Francisco Pinto, até o 

próximo pouso. 

 O anfitrião do mestre-de-campo era o capitão Francisco Pinto Rodrigues, casado com 

dona Maria Bernardes de Góes e Lara. A casa em que hospedaram Inácio Correa Pamplona, 

era a da fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, ou fazenda do Ribeirão, fundada 

provavelmente pelo capitão Francisco, na primeira metade do século XVIII. 

 Assim como as fazendas do Rio Acima e da Lage, a do Ribeirão de Santo Antônio 

teve como motivo de sua fundação um rio próximo e “o ouro que dele se extrai”. Os dois 

filhos mais velhos do casal se casaram na família Ribeiro da Silva: Maria Joaquina de Góes e 

Lara, casada com o alferes Luiz Ribeiro da Silva, da fazenda do Mato Dentro; e o capitão 

Joaquim Pinto de Góes e Lara, casado com Ana de Almeida e Silva, sucessores do casal na 

propriedade da fazenda do Ribeirão. 

 Encotram-se no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, diversos requerimentos em 

nome do capitão. Em 1760 consta que: “Francisco Pinto Rodrigues, morador na Picada e 

Caminho Novo que vai para as minas de Goiás, solicit[a] a mercê da concessão de licença 

para ter um engenho de aguardente de cana e açúcar, o que muito convinha como provava a 

atestação junta do Senado da Câmara da Vila de São José, do Rio das Mortes, onde o 

requerente é morador” (Grifos Nossos)488.  

 O capitão não foi atendido, tendo em vista que, cinco anos depois, torna a transitar 

pelos salões da administração ultramarina em lisboa, outro requerimento, pedindo novamente: 

“provisão para ali fazer um engenho para o fabrico de aguardente de cana e açúcar”489. É 

provavel que depois desse último requerimento, o capitão tenha conseguido a licença para 

erigir o engenho. 

 Francisco Pinto Rodrigues era pessoa importante na região, verdadeiro potentado. 

Caindo nas graças da administração colonial, recebeu duas sesmarias em pontos avançados da 

picada de Goiás, ambas na freguesia da Lage: a sesmaria da Boa Vista490, e do Rio do 

                                                 
487 Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v.108, 1988 (1992), p. 56. 
488 AHU/MG, Cx. 76, doc.40. 26/08/1760. 
489 AHU/MG, Cx. 85, doc.51. 20/06/1765. 
490 AHU/MG, Cx. 103, doc.83. 12/11/1772. 
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Peixe491, que dariam origem a duas fazendas do mesmo nome, que pertencendo ao capitão, 

passaram à seus descendentes.  

 Em 1772, circulou novamente pelos salões de Lisboa, outro pedido seu, onde agora se 

lia: "Requerimento de Francisco Pinto Rodrigues, capitão da Companhia de Cavalaria 

Auxiliar da Nobreza dos distritos da Lage e Santa Rita, termo da Vila de São João Del Rei, 

solicitando a D. José I a mercê de o confirmar no exercício do referido cargo”492. O que 

sancionaria seu poder como representante da Coroa e membro da “nobreza” da região. 

 Quando dona Ana Maria Bernardes, esposa do capitão, veio a falecer no ano 1786, a 

Ribeirão de Santo Antônio foi avaliada em 4:430$000493. Quarenta e quatro anos depois, 

quando faleceu sua nora, dona Ana de Almeida e Silva, casada com o capitão Joaquim Pinto, 

a propriedade foi avaliada em 11:348$000. Em seu inventário, datado de 1830, a propriedade 

foi descrita da seguinte forma:  

(...) uma fazenda na Aplicação da Lage denominada o Ribeirão de Santo 
Antônio com casas de vivenda, engenho de cana e de pilões, Paiol de Pedra, 
moinho, senzalas, e várias casas cobertas de telha, currais e quintais sendo 
cercado com muro de pedra, rancho de passageiros, casa junto ao muro de 
tenda de ferreiro, que tudo foi avaliado na quantia de dois contos e 
quatrocentos mil réis, e quarenta e oito alqueires de mato virgem avaliados a 
vinte mil reis ao alqueire, e capoeiras de planta em duzentos e cinquenta e 
dois alqueires a quantorze mil réis ao alqueire e campos de criar quinhentos 
e quarenta alqueires a oito mil reis o alqueire, que sendo assim avaliada a 
dita fazenda com as ditas benfeitorias em importância de onze contos 
tresentos e quarenta e oito mil reis, dividindo esta fazenda com Antônio 
Francisco Teixeira e os herdeiros do falecido Capitão Francisco Ribeiro de 
Jesus, e com o Guarda Mor Antônio Ribeiro da Silva, com Dona Bernarda 
de Proença, e com o Guarda Mor Felisberto Pinto, com quem mais deva haja 
de partir.(Grifos Nossos)494 
 

 Nota-se pelo valor e pela quantidade de benfeitorias, incluindo diversas casas com 

telhas, casa para tenda de ferreiro, engenho de cana e rancho de passageiros, que tratava-se 

certamente de uma propriedade de grande vulto.  

Em uma quarta feira, dia 07 de Maio de 1823, o tenente coronel Raimundo José da 

Cunha Matos, vindo da cidade do Rio de Janeiro, em direção à província de Goiás, depois de 

ter passado pela fazenda dos Campos Gerais, de Gervásio Pereira de Alvím, e pelo arraial da 

Lage; às quatro horas e quinze da tarde, chega à casa do capitão Joaquim Pinto de Góes e 

Lara.  

                                                 
491 AHU/MG, Cx. 103, doc.75. 09/11/1772. 
492 AHU/MG, Cx. 103, doc.90. 28/11/1772. 
493 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana Maria Bernardes (1786), caixa 33. 
494 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e Silva (1830), caixa 313, 
fl.13 
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Cunha Matos, reinol, aderiu à “causa do Brasil” no período da independência em 

1822, sendo nomeado governador de armas da província de Goiás, “com a incumbência de 

resguardar as fronteiras do norte goiano e evitar a invasão das tropas portuguesas assentadas 

no Pará, Piauí e Maranhão”495, se dirigiu a essa província através da Picada de Goiás, 

passando pela região do arraial da Lage. 

Ao hospedar-se na Ribeirão de Santo Antônio, o oficial descreveu a “casa de engenho 

do capitão Joaquim Pinto”, como muito extensa, “térrea”, contendo uma bela varanda de 

cento e vinte palmos de largura 496.  

Cunha Matos pode ver na sede da fazenda, em suas palavras, “muito bons quartos, 

camas mui limpas, e todas comodidades que se podem desejar”497. Quando o tenente chegou à 

fazenda não encontrou Joaquim Pinto, que estava em visita a outra de suas fazendas. Ele então 

foi prontamente recebido por um dos filhos do capitão (possivelmente o capitão Antônio 

Pinto, que lhe sucedeu na administração da propriedade, ver Fotografia 1 e 2). Esse filho logo 

apontou as “câmaras” onde o oficial e sua comitiva deveriam passar a noite, e se desculpou 

pelos incômodos que havia de passar importante personalidade, visto ser provável não ter ele 

ainda jantado. Após acomodarem-se, o filho do capitão os conduziu a uma “larga sala de 

comer”, que ficava logo em frente à entrada da varanda, junto ao “oratório da fazenda”.498.  

Pela descrição de Cunha Matos, nota-se que a sede da fazenda compartilhava de 

alguns traços comuns às casas rurais mineiras do setecentos. A fazenda possuía extensa 

varanda dianteira, pode-se inferir do relato a possibilidade de tratar-se de uma varanda 

entalada, tendo em um de seus lados o “oratório da fazenda” junto à entrada que dava acesso à 

sala de visitas ou, nas palavras de Cunha Matos, à “larga sala de comer”. O oratório em um 

dos lados da varanda foi um traço comum às casas do período. Porém não podemos 

comprovar sua exata configuração, pelo fato da sede ter sido demolida, possivelmente ainda 

no século XIX. 

Na descrição da fazenda realizada 1871, quando faleceu o capitão Antônio Pinto de 

Góes e Lara, quarto filho do capitão Joaquim (aquele que provavelmente recebeu Cunha 

Matos em 1822), se lia: “as casas de vivenda da fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, 

                                                 
495 VIEIRA, Martha Victor. Cunha Matos: Entre a Pena e a Espada. Fênix: Revista de História e Estudos 
Culturais. v.7, anoVII, nº1. 2010, p.5. Disponível em: www.revistafenix.pro.br (acesso em, 17 de Maio de 2012) 
496 MATOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão, pelas províncias de 
Minas Gerais e Goiás. Rio de Janeiro: Tip. Imperial e Constitucional de J. Villeneuve e Cª, 1836, p.53. 
497 Idem.. 
498 Idem, p.66. 
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contendo casas grandes assobradas, diversas casas de despejar, paiol, senzala, ranchos, serra 

de picar, quintal com arvoredos, currais tapados de pedra”499, tudo avaliado em 4:000$000.  

A avaliação da fazenda foi realizada mais de quarenta anos depois da visita de Cunha 

Matos, em 1823. Levando em consideração todos os casos por nós levantados, apenas uma 

das sedes setecentistas analisadas foi demolida para construção de uma segunda casa no 

século XIX, a fazenda Lambari, na região de Oliveira. Todas as demais foram ampliadas e 

acrescidas de diversas formas, comprovando nossa tese de que as fazendas eram construídas 

dentro de uma racionalidade que possibilitava melhoramentos e ampliações futuras. Com a 

Ribeirão de Santo Antônio não deve ter sido diferente: provavelmente foi “assobradada” pelo 

capitão Antônio Pinto, sucessor de seu pai na posse da propriedade. 

 A seguir, analisaremos o grupo de fazendas que surgiu entre o período de declínio da 

mineração e a consolidação da economia de produção de gêneros alimentícios para o 

abastecimento interno (1780 e 1822). Fazendas que surgiram neste período, denominamos 

intermediárias, em relação às propriedades descritas anteriormente, mais antigas, construídas 

nos primeiros três quartéis do século XVIII, período em que ainda predominava a mineração 

na economia da capitania de Minas Gerais. 

 

Fazendas do “Declínio da Mineração” vinculadas à Família Ribeiro da Silva na comarca 

do Rio das Mortes 

 

Fazenda Bom Retiro – Arraial de Nossa Senhora da Oliveira 

 

 A fazenda do Bom Retiro foi construída na região do arraial de Nossa Senhora da 

Oliveira (atual cidade de Oliveira) (ver Figuras 3.12 a 3.15). Assim como as demais fazendas 

edificadas no período de declínio da mineração e consolidação da economia de abastecimento 

interno (1780 – 1822), a fazenda localizava-se em uma região de fronteira recentemente 

aberta na comarca do Rio das Mortes, em local mais avançado na picada de Goiás, quando 

comparado à região onde foram edificadas as fazendas que analisamos anteriormente. A 

consolidação de pontos avançados de povoamento era reflexo da expansão e dispersão 

demográfica à qual a capitania estava sujeita no final do século XVIII. Grupos familiares, 

como o dos “Ribeiro da Silva”, com muitas práticas sociais e estratégias familiares em 

                                                 
499 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Pinto de Góes e Lara (1871), caixa 
183, fl.18.v – 19. 
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comum as que descrevemos no primeiro capítulo, figuravam entre os principais agentes desse 

movimento demográfico. 

 A fazenda do Bom Retiro, primeiramente denominada Bom Retiro do Jacaré, por se 

localizar nas imediações do Rio Jacaré, parece ter sido construída por Inácio Ribeiro da Silva, 

décimo filho do casal fundador da família Ribeiro da Silva (ver Diagrama 1), ou por 

familiares de sua esposa, na segunda metade do século XVIII. 

 Inácio Ribeiro se casou com Francisca Felisberta de Góes e Lara depois de 1777, data 

de realização do inventário de seu pai. Dona Francisca faleceu em 1798. A fazenda foi 

descrita da seguinte forma no inventário de seus bens: “uma fazenda sita na Paragem chamada 

o Bom Retiro do Jacaré da Aplicação de Nossa Senhora da Oliveira, que se compõem de 

terras de cultura e seus logradouros, com suas casas de vivenda, paiol e moinho, tudo coberto 

de telha”500 avaliada em  2:200$000 (Grifos Nossos). 

 No mesmo ano, Inácio requeria a legalização de suas terras por carta de sesmaria de 

uma légua em quadra. No requerimento, de 3 de Abril de 1798, se lia: 

Diz o ajudante Ignácio Ribeiro da Silva morador na aplicação de Nossa 
Senhora da Oliveira termo da vila de São José comarca do Rio das Mortes 
que para possuir legítimos títulos o sítio em que é morador na paragem 
chamado o Jacaré que confronta com João Leite Góes e com a viúva de 
Francisco Leitão, e Félix José de Carvalho e com Salvador Borges, pretende 
que Sua Excelência se digne conceder-lhe uma légua de terras que estão 
distantes da vila dezesseis léguas, com suas quadras e sobre quadras na 
referida paragem, fazendo pião aonde pretender501. (Grifos Nossos) 

  

 No mesmo requerimento constava declaração dos camarários da vila de São José 

atestando que as terras da propriedade já eram “cultivadas de muitos anos pelo suplicante e 

seus antecessores”502 (Grifos Nossos). Dessa afirmação inferimos a hipótese de que a 

propriedade já estaria há um bom tempo nas mãos de Inácio, tendo sido passada à ele por 

“antecessores”, possivelmente familiares de sua esposa. Isso não significa propriamente que a 

sede da fazenda tenha sido construída por esses antecessores, tendo em vista que suas terras 

poderiam ser cultivadas e não necessariamente ocupadas. 

                                                 
500 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Francisca Felisberta (1798), caixa 349, 
fl.5.v. 
501 APM – Requerimento de Inácio Ribeiro da Silva, morador na Aplicação de Nossa Senhora da Oliveira, termo 
da vila São José referente a carta de sesmaria das terras que possui na Paragem do Jacaré. (03/04/1798). Notação 
SG-Cx.38-Doc.46. 
502  APM – Requerimento de Inácio Ribeiro da Silva, morador na Aplicação de Nossa Senhora da Oliveira, termo 
da vila São José referente a carta de sesmaria das terras que possui na Paragem do Jacaré. (03/04/1798). Notação 
SG-Cx.38-Doc.46. 
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 Em 1815, a fazenda aparece descrita sumariamente da seguinte forma no inventário 

dos bens do então capitão Inácio Ribeiro da Silva: “Declarou o inventariante haver outra 

fazenda denominada Bom Retiro do Jacaré, com campos e terras que foram avaliadas pelos 

louvados em três contos trezentos e setenta mil reis”503, as casas e benfeitorias da fazenda, 

descriminadas sem maiores detalhes, foram avaliadas em separado, no quantia de 1:000$000. 

 Segundo relatos da memória local, posteriormente, a fazenda teria passado às mãos do 

comendador Mariano Ribeiro da Silva (ver Figura 3.58) sobrinho de Inácio, o que não nos foi 

possível comprovar documentalmente. Consta que o comendador residia em outra fazenda nas 

proximidades, denominada Capão Redondo. Na Bom Retiro, ele possuiria mais de mil bois e 

grande número de escravos, utilizando-a como fazenda criatória. 

 Segundo tradição oral, coletada por Helena Martins, após o falecimento de Mariano, 

em 1864, um escravo especializado, de nome Lino, conhecedor de todo seu rebanho, foi 

arrematado em leilão pelo avultado valor de 1:200$000504. O arrematante foi Carlos Ribeiro 

da Silva Castro (ver Figura 3.60), filho e sucessor do comendador na propriedade da Bom 

Retiro. 

 Existe no acerco do Fórum de Oliveira, sob a guarda do LABDOC/UFSJ, um 

documento enviado ao Juiz de Órfãos dessa Cidade, datado de 25 de Fevereiro de 1865, onde 

se lê: 

Dizem José Ribeiro da Silva Castro, na qualidade de tutor nato de seus filhos 
órfãos, e Antonio Ribeiro da Silva, herdeiros do Comendador Mariano 
Ribeiro da Silva, que tendo se procedido à partilha dos bens inventariados, 
aquele ainda não esta julgado por sentença e consta que na mesma partilha 
tiveram todos os herdeiros partes no valor de todo gado existente na Fazenda 
do Capão Redondo sem designação dos nomes, cores e idades das rezes 
acontecendo a mesma coisa a respeito do valor das Éguas e Poldros. E como 
os herdeiros Carlos Ribeiro da Silva Castro, Gabriel Ribeiro da Silva Castro 
e Jose Custodio Ferreira, por cabeça de sua mulher Eulina Cândida de 
Castro, tiveram certeza desta forma de partilha e do quanto lhes tocaram no 
valor do gado, Éguas e Poldros, aproveitaram-se da ausência dos demais 
herdeiros, fizeram ajuntar essas criações, dividiram a seu belo prazer e 
marcaram em prejuízo dos demais herdeiros, que todos estão mal satisfeitos 
e se não assinam este requerimento é porque estão ausentes, mas opõem-se 
com todas as forças a esse ato arbitrário sendo que o herdeiro Carlos, depois 
da marcação, fez conduzir o gado, éguas e poldros que julga lhe pertencer 
para sua Fazenda, não só a sua parte como a que comprou ao herdeiro 
Gabriel e que este comprou ao herdeiro Mizael, mas só os herdeiros Gabriel 
e Jose Custodio foram os que marcaram essas criações, e Carlos só conduziu 
as duas partes para sua fazenda na forma dita (...). 
 

                                                 
503 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Inácio Ribeiro da Silva (1814). Caixa 441, 
fl.17. 
504 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 92. 
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Cidade da Oliveira 27-02-1865: certifico e porto por fé que em cumprimento 
da petição e mandado supra fui a fazenda da Tartaria e Capão Redondo e 
sendo aí intimei a todos os herdeiros do Comendador Mariano Ribeiro da 
Silva em exceção do herdeiro Felisberto Ribeiro da Silva, os quais ficaram 
cientes de tudo, do que dou fé. Aureliano Fabião Cordeiro - oficial de 
justiça505. 
 

 Pela leitura do documento, que não se trata de um inventário conforme foi catalogado, 

e sim de um adendo ao mesmo, podemos inferir que existiu um inventário integral dos bens 

que pertenceram ao falecido comendador Mariano, “que tendo se procedido à partilha dos 

bens inventariados, aquele ainda não esta[va] julgado por sentença e consta que na mesma 

partilha tiveram todos os herdeiros partes no valor de todo gado existente na Fazenda do 

Capão Redondo”.  Esse inventário integral dos bens, provavelmente foi realizado um ano 

antes, em 1864, quando da morte do comendador. Infelizmente o inventário não se encontra 

no acervo do Fórum. Nele poderíamos constatar, com a comprovação documental, quais 

foram às fazendas que pertenceram ao comendador. No documento que citamos, podemos 

encontrar menção somente à uma das propriedades de Mariano Ribeiro, a Capão Redondo.  

 Dessa forma, podemos nos apoiar somente na tradição oral, que afirma que a fazenda 

do Bom Retiro também pertenceu ao comendador, e foi passada a seu filho, capitão Carlos 

Ribeiro da Silva Castro, avô do renomado cientista brasileiro, Carlos Ribeiro Justiniano 

Chagas (o Dr. Carlos Chagas), que ali nascera506. 

 De mesmo modo, não nos foi possível encontrar o inventário dos bens do capitão 

Carlos, porém, no inventário dos bens do casal, realizado quando da morte de sua esposa, 

Joana Felícia de Castro, em 1864, mesmo ano do falecimento de seu pai, Mariano, constava 

como propriedade deles, dentre outros bens de raiz, somente a fazenda da Tartária. Não 

constou no documento a propriedade da Bom Retiro, o que deve fundamentar-se no fato do 

inventário de sua esposa ter se realizado no mesmo ano da morte de seu pai, quando os bens 

desse, dentre eles a Bom Retiro, possivelmente ainda não haviam sido repartidos. 

 Segundo relatos coletados por Helena Martins, quando a fazenda estava na posse do 

capitão Carlos, nela existia “numeroso rebanho constituído de bovinos, muares, suínos e 

ovinos, além de vastas plantações de cana-de-açúcar e café”507, dedicando-se também a 

fazenda ao cultivo de milho e feijão.  

                                                 
505 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ - Inventário, Mariano Ribeiro da Silva (1864). 
Caixa 46, fl. 1- 2. 
506 CHAGAS FILHO, Carlos. Meu Pai. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1993, p. 8. 
507 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 93. 
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 A prova documental de que a fazenda Bom Retiro foi propriedade do capitão Carlos 

encontra-se em um anúncio de venda apresentado na edição nº 43, de 23 de Fevereiro de 

1884, do jornal conservador sãojoanense: “O Arauto de Minas”.  Na página quatro do jornal 

se lia: 

 MUITA ATENÇÃO!!!  
 Vende-se no importante município de Oliveira província de Minas 
Gerais, as grandes e boas Fazendas do Bom Retiro e Tartária, bem 
conhecidas por sua importância, compostas de campos, cultura e matos, e a 
duas e quatro léguas da cidade, com grande lavoura de cana e café, sendo a 
plantação deste quase toda nova.  
 Estas fazendas tem bonitos e bem construídos Sítios, com espaçosas 
casas de sobrados; grandes Engenhos de cana e café, e terreiros próprios para 
seca deste. Engenho de serra, senzalas, paióis, seva, currais cercados de 
pedra. Tem os Engenhos todos os utensílios, com boas tachadas de ferro. 
Vendem-se com todos os escravos, mil e trezentas rezes de muito boa 
qualidade de criar, cento e trinta éguas de superior qualidade, boas tropas de 
carga, muitos animais de sela, com dez carros ferrados, e duzentos bois de 
carro. Tem estas fazendas todas essas divisas feitas, e divididas em pastos. 
 Os senhores compradores dirijam-se ao anunciante nestas fazendas. 
Cidade de Oliveira, 2 de Fevereiro de 1884.  
Cap. Carlos Ribeiro da S. Castro508. (Grifos do Autor) 

 

 De acordo com o jornal, em 1884 era proprietário tanto da fazenda Bom Retiro, quanto 

da Tartária, o Cap. Carlos Ribeiro da S. Castro. Segundo o anúncio, as fazendas possuíam 

além de uma boa casa de morada, engenho de serra e de cana, produzindo açúcar mascavo, 

rapadura e aguardente. Além destas, outras benfeitorias existiam , como terreiros de secar 

café, paiol, pocilga e currais cercados de pedra509. Ao redor da casa encontravam-se diversas 

construções secundárias para a industrialização de doces, biscoitos, queijos e outros.  

 Foi quando a Bom Retiro estava sob a posse do capitão Carlos, que lá nasceu, em 09 

de Julho de 1878, Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. O renomado bacteriologista, mais 

conhecido como Dr. Carlos Chagas (ver Figura 3.77), era filho de José Justiniano Chagas e 

Mariana Cândida Ribeiro de Castro, filha do capitão Carlos Ribeiro (ver Figuras 3.61 e 

3.62)510. 

 Uma análise detalhada das características arquitetônicas da fazenda denota que ela foi 

construída em fins do século XVIII, com aspectos que remetem às fazendas setecentistas mais 

antigas, como a do Mato Dentro e de São Miguel. Porém, a Bom Retiro era mais nova que 

                                                 
508 Fundação Biblioteca Nacional. Jornal O Arauto de Minas. Ano VII. Edição nº 43, de 23 de Fevereiro de 1884. 
Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/arauto-minas/715131. (Acesso, 02 de Dezembro de 
2013). 
509 Apud. MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 93. 
510 CHAGAS FILHO, Carlos. Meu Pai. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1993, p. 3. 
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aquelas, com características que apontavam também para a forma que as fazendas mineiras 

viriam a tomar no século XIX, sobretudo as do Sul de Minas. 

 Assim como as demais fazendas mineiras setecentistas, a Bom Retiro possuía janelas 

com verga arqueadas em “canga de boi”. Porém, “curvas ou retas conforme o grau de 

importância de sua localização”511, indício de que o uso desse ornamento gradativamente foi 

desaparecendo das edificações no final do século XVIII e início do XIX (ver Figuras 3.12 a 

3.14). Setecentistas são também os vários telhados de prolongo existentes na casa, que 

circundando o corpo principal da construção, davam-lhe uma aparência “esparramada”. 

 A planta baixa da casa, ao contrário das plantas da Mato Dentro e da São Miguel, se 

desenvolve claramente no clássico formato de “L”, subdividindo-se em dois setores distintos: 

o íntimo e o social (ver Figura 3.15). Carlos Chagas Filho, escrevendo sobre a infância de seu 

pai, informa que na Bom Retiro: “uma rampa de largas pedras desencontradas dava acesso ao 

andar principal da sede da fazenda, o qual se dividia em duas partes: a primeira, onde se 

recebiam as visitas, e a segunda, reservada à família”512.  

 A clareza na divisão do programa de necessidades expresso na planta baixa da sede da 

fazenda antecipa uma tendência que viria a predominar, sobretudo, nas construções do século 

XIX, porém a indistinção que ainda se fazia entre o setor íntimo e o de produção, corresponde 

mais ao espírito setecentista de organização da família e do trabalho, que propriamente à 

diferenciação que se faria destes no percurso do século XIX. 

 Outra fazenda construída no mesmo período foi a fazenda da Tartária, localizada no 

atual município de Santo Antônio do Amparo, na divisa com a cidade de Oliveira (ver Figuras 

3.16 a 3.18). Consta que em 1849 foi comprada pelo capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro 

com ajuda de seu pai513. Sua esposa, Joana Felícia da Silva Castro, descendia de Manoel 

                                                 
511 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 95. 
512 CHAGAS FILHO, Carlos. Meu Pai. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1993, p. 8. 
513 Em 1852, o capitão Mariano Ribeiro da Silva e seu filho, Carlos Ribeiro da Silva Castro, deram queixa contra 
o vizinho, João Felisberto Rodrigues Lara, e seus filhos. O motivo da acusação foi o fato de João Felisberto e 
filhos terem arrombado os tapumes da fazenda vizinha [a Tartária] e roubado carros de arroz e mamona, e alguns 
dias depois, roubado uma porção de capim, 19 carros de milho, 13 carros de madeira branca e 11 paus de 
madeira de lei, prejuízo esse que se aproxima a um conto de réis. Os réus foram condenados à prisão pelo juiz 
municipal. Segundo escritura de compra e venda transcrita no processo, a Fazenda da Tartária foi vendida ao 
capitão Mariano Ribeiro da Silva e seu filho capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro, pelo capitão Bernardo 
Francisco da Silva e sua esposa, dona Luiza Angélica Ferreira de [Souza?]. A fazenda foi comprada na forma de 
uma escritora de troca feita entre Bernardo Francisco da Silva e o réu João Felisberto Rodrigues Lara, na 
presença dos compradores, Mariano e Carlos, e o juiz de paz de Campo Belo, em 1849. Consta no documento 
que a fazenda possuía, além de campos e matos, um sítio. A fazenda foi comprada pelo valor de vinte contos de 
réis, sendo que o capitão Carlos entrou com dois contos, e seu pai com o restante. (Acervo Fórum de Oliveira 
sob a guarda do LABDOC/UFSJ – Processos Criminais, roubo e arrombamento de tapumes: Réu 1 João 
Felisberto Rodrigues Lara; ofendido: capitão Mariano Ribeiro da Silva (1852). Registro 167, Localização 6, fl. 
4.v). 
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Ferreira Carneiro, o “Jangada”, um dos primeiros povoadores da região514. A sede da fazenda, 

ainda de pé, apresenta características que remetem às mudanças que viriam tomar forma nas 

casas rurais mineiras, sobretudo no século XIX, como a simetria na planta (ver Figura 3.18) e 

nas fachadas da sede, bem como ao aspecto mais “alteado” que “esparramado” da vivenda 

(ver Figuras 3.16 e 3.17). 

 

Fazendas Oitocentistas Vinculadas a Família Ribeiro da Silva 

 

Fazenda Lambari – Arraial de São Francisco de Paula 

 

 Segundo o professor Luiz Gonzaga da Fonseca, estudioso da memória local, por volta 

de 1752, André Ribeiro da Silva, um dos três primeiros a requerer sesmaria em Oliveira515, se 

estabeleceu na região com dois filhos, Serafim Ribeiro de Castro e Antônio Ribeiro da Silva 

(ou Antônio Ribeiro de Morais Castro – conforme alguns documentos)516. Do segundo teria 

surgido na cidade o ramo familiar “Ribeiro de Oliveira e Silva”517. O fato, que carece de 

comprovação documental, levantaria controvérsias genealógicas518, ao mesmo tempo em que 

ligava a fundação da fazenda Lambari à Antônio, filho de André. Corrobora com sua hipótese 

o memorialista cita o relato do botânico austríaco, John Emanuel Pohl, que passando pela 

região em 1818, se referiu ao lugar como: “o Engenho de Antônio Lambari” 519. Essa tradição 

merece ser revisada. 

                                                 
514 Idem, p. 7. 
515 Segundo Luiz Gonzaga da Fonseca, dentre os primeiros povoadores da região estavam André Ribeiro da 
Silva e seus filhos, irmãos apenas por parte de pai, capitão Serafim Ribeiro de Castro e o carpinteiro Antônio 
Ribeiro da Silva. Estabeleceram-se às margens do ribeirão da Boa Vista em 1752, após as primeiras entradas que 
dizimaram os quilombos da região (ver Capítulo I). Junto a eles se juntaram outros dois fazendeiros do arraial do 
Brumado de Suassuí, Inácio Afonso Bragança e Manuel Martins Arruda, o último compadre do primeiro e 
compadre da mulher do segundo.  Após se estabelecerem no referido lugar, margeado pela Picada de Goiás, 
Inácio Afonso entrou com requerimento de sesmaria ao governador, visando legalizar suas terras e a de seus 
companheiros. Em 1753 foi concedida a carta de sesmaria a Inácio Afonso. Durante mais de um século os filhos 
e netos, mulheres, noras e descendentes até a quarta geração, tanto de André Ribeiro como de Inácio Afonso 
Bragança, litigaram por pedaços de terras no entorno da paragem denominada “Forquilha”. FONSECA, Luís 
Gonzaga da. Historia de Oliveira. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1961, p. 40 – 56.  
516 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem, Arcângela Antônia de Morais (1781). Caixa: C -18. 
517 FONSECA, Luís Gonzaga da. Historia de Oliveira. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1961. 
518 Parece existir certa confusão entre genealogistas e estudiosos da memória local no que se refere à origem dos 
diferentes grupos familiares denominados “Ribeiro da Silva”, “Ribeiro de Castro” e “Ribeiro de Oliveira e 
Silva”. Para maiores detalhes sobre a discussão ver: CARVALHO, Lineu de. “Os Ribeiro de Castro e os Ribeiro 
da Silva: Resumo histórico de uma gente ilustre”. In: Tribuna do Carmo em Revista. Carmo da Mata, 2007. Ano 
V, nº IX, p. 4. 
519 POHL, Johann Emanuel. Viagem no Interior do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1976, p. 91. 
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 Em testamento ditado no ano de 1799, Bartolomeu Machado Diniz, morador em 

Oliveira, declarou: “fui casado com Antonia Maria do Sacramento, de cujo casamento 

tivemos uma filha por nome Felicia Rosa de Jesus, que casamos com o capitão Jose Ribeiro 

de Oliveira e Silva e falecendo esta deixou uma filha por nome Felizarda Rosa da Silva que se 

criou em minha casa desde que nasceu ate que casou com Pedro Luis Ferreira”520 (Grifos 

Nossos). Felizarda foi instituída herdeiro universal dos bens do casal.  

 O referido capitão José Ribeiro, com quem Bartolomeu Machado casou sua filha, era o 

mesmo José Ribeiro de Oliveira e Silva, filho do casal fundador da família Ribeiro da Silva, 

que migrou para região de Oliveira, junto com seu irmão Inácio, proprietário da fazenda do 

Bom Retiro (ver Capítulo I). 

 No testamento de Bartolomeu também constava a seguinte informação: “Declara que 

possui terras onde vive o genro e compadre Capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva 

compradas a Antonio Martins Nunes”521 (Grifos Nossos). 

 Pelo inventário de Bartolomeu sabemos que ele foi proprietário de três fazendas em 

Oliveira, a Fazenda Retiro do Lambari, a da Lage e a da Catingas. Seriam as “terras onde 

vive o genro e compadre capitão José Ribeiro”, as terras da fazenda Retiro do Lambari? É 

bem provável que sim. 

 O terceiro filho de José chamava-se também Antônio Ribeiro da Silva, assim como o 

homônimo filho de André Ribeiro, citado acima. É possível que John Emanuel Pohl se 

referisse ao primeiro, quando passando pela região em 1818, registrou em seu relato o lugar 

como o “Engenho de Antônio Lambari”522, e não à Antônio, filho de André Ribeiro da Silva, 

como atesta a memória local.   

 Como filho homem mais velho do capitão José Ribeiro, Antônio passaria então à 

administrado as terras da Fazenda Retiro do Lambari, onde provavelmente  seu pai “vivia”523 

antes de falecer, em 1801. 

 Poucos anos depois, a Retiro do Lambari passaria às mãos de dois outros filhos do 

capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, José (homônimo do pai) e Theodoro Ribeiro de 

Oliveira e Silva.  

                                                 
520 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Bartolomeu Machado Diniz (1805). Caixa 
47. 
521 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Bartolomeu Machado Diniz (1805). Caixa 
47. 
522 POHL, Johann Emanuel. Viagem no Interior do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1976, p. 91. 
523 Como herdeira universal dos bens de seu avô materno é bem provável que Felizarda Rosa da Silva tenha 
deixado a seu pai as terras de seu avô onde aquele vivia.  
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 Em 1823, três dias após passar pela fazenda do Ribeirão de Santo Antônio no arraial 

da Lage, o general Cunha Matos, saindo de Oliveira em direção à Formiga, se deparou com a 

fazenda, à qual chamou de “Rancho do Lambari”, em claro sinal de decadência. Nas palavras 

do general:  

À direita e fora da estrada, mas à vista dela e na margem esquerda do (rio) 
Lambari, está uma grande casa com engenho de açúcar. Durante o tempo 
que me demorei no Rancho do Lambari fui ver essa casa e engenho, e não 
encontrei gente limpa (talvez se escondesse no caso de existir), e os edifícios 
estão muito maltratados524. (Grifos Nossos) 
 

  Vinte quatro anos depois, quando o capitão José Ribeiro (filho) faleceu, a situação da 

fazenda não era a mesma. Os seguintes bens de raiz foram descritos no inventário post-

mortem do capitão, datado de 1847: 

Declara ela inventariante haver casa ordinária no Arraial de São Francisco, 
sendo vista pelos louvados, acharam valer quarenta mil reis. Uma parte em 
outra casa que foi do Lambari, que os louvados acharão valer quinze mil 
reis. Sitio do Retiro, que foi de Bartolomeu, avaliado por duzentas e vinte 
mil reis. Sitio denominado (...) com paiol, moinho, monjolo, currais de 
muro de pedra, senzalas, tudo avaliado por seiscentos mil reis. Duzentos e 
setenta e quatro alqueires de campos, compreendendo aos que foram do 
Major Bartolomeu ao preço de dez mil réis, são dois contos, setecentos e 
quarenta mil réis. Duzentos e trinta e um alqueires e três quartos de cultura, 
compreendendo a Mata e fazenda que foi do dito major, ao preço de vinte e 
quatro mil reis ao alqueire, somando cinco contos quinhentos e sessenta e 
dois mil reis. Trinta e quatro e meio alqueires de matos seus, abatidas os 
vinte com o que tem Theodoro Ribeiro, avaliada a oito mil reis, são 
duzentos e cinquenta e dois mil reis525. (Grifos Nossos) 

 
 Os bens de raiz do capitão, retirada a casa do arraial, somaram 7:191$000. Pelas 

informações do inventário é possível constatar que a casa que foi “do Lambari”, passou às 

mãos do capitão José. Seria esse “Lambari”, aquele Antônio Lambari, provavelmente o irmão 

mais velho de José, a quem em 1818 se referia o naturalista John Emanuel Pohl? Com nossas 

fontes não podemos comprovar categoricamente o fato, todavia, é bem provável que a 

inventariante do capitão, e o naturalista austríaco, se referiam ao mesmo indivíduo. 

 O major Bartolomeu, mencionado no inventário, certamente foi Bartolomeu Machado 

Diniz, pai da primeira esposa do capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva (o pai). Pelo 

inventário do capitão José Ribeiro (filho), pode-se concluir que grande parte de suas terras 

provinha da propriedade que um dia pertenceu ao major, “sogro e compadres” de seu pai. 

Como vimos anteriormente, no inventário de Bartolomeu Diniz, datado de 1805, encontrava-
                                                 
524 MATOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão, pelas províncias de 
Minas Gerais e Goiás. Rio de Janeiro: Tip. Imperial e Constitucional de J. Villeneuve e Cª, 1836, p.51 - 60. 
525 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ - Inventário post-mortem, José Ribeiro de 
Oliveira e Silva (1847). Caixa 16, fl. 26. Transcrição de Luiz Henrique Cepeda Ribeiro - PROJC. 
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se como um de seus bens de raiz a “Fazenda Retiro do Lambari”526, sem filhos, deixou tudo à 

única neta, filha do capitão José Ribeiro (pai). Desta forma, é provável que as terras da 

fazenda passou aos descendentes de José – ao contrário do que reza a tradição local – através 

da “aliança” que ele estabeleceu com seu sogro, ao se casar “estrategicamente”527 com Felícia 

Rosa de Jesus, e não através da falsa ligação genealógica que se supunha existir entre os 

descendentes do capitão e André Ribeiro da Silva, um dos primeiros sesmeiros da região de 

Oliveira.  

 O que viria a se tornar a fazenda do Lambari com sua atual sede, construída na 

segunda metade do século XIX (ver Figuras 3.19 a 3.22), provinha de diversas compras e 

acréscimos à propriedade que um dia foi de Bartolomeu Machado Diniz no século XVIII, e 

depois de Antônio Lambari.  

 Quando o capitão José Ribeiro (o filho) morreu em 1847, seus herdeiros entraram em 

litígio com Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, irmão e sócio do referido capitão nas terras 

da fazenda. O conflito culminou seis anos depois, em1853, na tentativa de assassinato à 

Theodoro, em que seu próprio sobrinho, Ananias Ribeiro de Oliveira e Silva, figurava como 

mentor do crime528. 

 Theodoro veio a falecer somente em 1859, de morte natural. Como não teve filhos, 

instituiu como herdeiro universal de seus bens seu homônimo afilhado, coronel Theodoro 

Ribeiro de Oliveira e Silva (ver Figura 3.69), que no inventário de 1859 aparece como 

Theodoro Ribeiro da Silva Junior. Ele era filho de Damaso Ribeiro da Silva, que por sua vez 

era filho de Inácio Ribeiro da Silva (tio de Theodoro padrinho), fundador da fazenda Bom 

Retiro e um dos irmãos da segunda geração da família Ribeiro da Silva que veio a migrar para 

Oliveira.  

 Consta que quando a propriedade passou às mãos do coronel Theodoro (afilhado), nela 

existiam duas sedes menores e mais simples que foram demolidas para construção529, em 

                                                 
526 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Bartolomeu Machado Diniz (1805). Caixa 
47.  
527 Prática bastante comum às famílias do período, observada em diversos outros casos (ver Capítulo I). 
528 Segundo denúncia realizada por João Ribeiro da Silva ao delegado de polícia da vila de Oliveira em 1853, 
Ananias Ribeiro de Oliveira e Silva mandou seu "camarada", Manoel Hilário, matar seu tio Theodoro Ribeiro de 
Oliveira e Silva, no dia 12 de Maio de 1853, em emboscada quando ele se dirigia ao seu retiro na Mata da 
Ermida, e por pouco não obteve êxito, atingindo o cavalo de Theodoro. No processo crime instaurado a partir da 
denúncia, consta termo de recurso requerido pelo réu Ananias Ribeiro em 1863, ou seja, 10 anos após o crime, 
quando até mesmo o ofendido já havia falecido. Ananias era filho de José Ribeiro de Oliveira e Silva (filho), 
irmão de Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva (Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ – 
Processos Criminais, Tentativa de Assassinato: Réu 1 Ananias Ribeiro de Oliveira e Silva (1853). Registro 185, 
localização 7). 
529 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 170. O fato também é relatado por um dos descendentes do 
coronel Theodoro (o afilhado), Nelson Ribeiro de Oliveira e Silva Junior, neto de Acácio Ribeiro de Oliveira, 
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1869, de uma nova sede, mais moderna e de acordo com os padrões construtivos do período: 

o neoclassicismo. 

 Nos traços arquitetônicos dessa nova sede, podiam ser observadas características 

comuns às fazendas mineiras, tanto do século XVIII quanto do XIX, como a lateral direita 

assobradada e a base de pedra da construção (ver Figura 3.21). Porém, diversas características 

do elegante edifício não deixam dúvida de seu pertencimento à modernidade estética do 

“espírito oitocentista”.  

 A edificação não se parece mais com suas congêneres do século anterior, 

esparramadas no terreno; a sede da fazenda Lambari, bastante elevada do nível do solo, 

impressiona por seu volume vertical, e, principalmente, pelo refinamento da fachada, 

simétrica e harmônica. Diferia-se completamente das fachadas das fazendas anteriormente 

analisadas, mais pesadas, assimétricas, e esparramadas. (ver Figura 3.20, comparar com 

Figuras 3 – 3.1 – 3.6 – 3.12).   

 Ao contrário das vergas setecentistas, arqueadas em canga de boi, todas as janelas da 

sede são em verga reta, completadas por sobrevergas salientes. Envidraçadas em sistema de 

guilhotina, na parte superior das janelas, chama a atenção caixilhos desenhados em 

semicírculo. No telhado, o beiral aparece emoldurado por cimalha de madeira (ver Figura 

3.21).  

 Todas estas características condizem com o padrão estético que predominou nas 

fazendas oitocentistas, tanto do Sul e Oeste de Minas; quanto naquelas construídas no Vale do 

Paraíba, paulista e fluminense: “em que preceitos clássicos passam a ser observados como a 

simetria, harmonia, proporções, ritmo de aberturas na fachada. Além desses aspectos 

estéticos, a arquitetura tradicional importa da arquitetura clássica elementos isolados do seu 

repertório como, cornijas, capitéis, pestanas e cimalhas”530(Grifos Nossos).  

                                                                                                                                                         
esse, por sua vez, filho do coronel. De acordo com Nelson, que junto à suas irmãs, é o atual proprietário da 
Fazenda Lambari, um ex-escravo da fazenda, conhecido pela alcunha de “Tio Antônio Campeiro”, tendo vivido 
por muitos anos e sido contemporâneo à construção da atual sede (1869), dizia que no lugar existiam duas sedes 
menores, que foram demolidas, quando da construção da sede atual. De acordo com seu relato, uma dessas sedes 
se localizava onde foi edificado o atual paiol da fazenda, que realmente se destaca por sua grande volumetria, 
(uma das maiores estruturas desse tipo que encontramos em nossa pesquisa de campo). A outra sede se 
localizaria mais além, também às margens do rio Lambari, porém, de seu lado esquerdo, à montante do local 
onde está erigida a atual sede, próximo a uma “laje” de pedra em elevação próxima. (Entrevista a Nelson Ribeiro 
de Oliveira e Silva Junior, 19 de Novembro de 2012). O relato coincide com a descrição de Cunha Matos, que 
passou pela região em 1825, encontrando “à direita e fora da estrada, mas à vista dela e na margem 
esquerda do (rio) Lambari, (...) uma grande casa com engenho de açúcar”. MATOS, Raimundo José da 
Cunha. Op. Cit. (1836), p.51 - 60. 
530 CRUZ, Cícero Ferraz. Op. Cit. (2008), p. 108. 
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 Porém, foi na divisão interna da planta “da sede” que se refletiu de melhor forma as 

mudanças pelas quais a organização familiar vinha passando desde os fins do século XVIII, 

para se consolidar em meados do século XIX. Nela, a separação entre família e produção 

torna-se nítida. Ao contrário do que ocorreu no agenciamento das plantas das fazendas 

anteriormente analisadas, na Lambari, o agenciamento dos cômodos foi previamente 

concebida em uma divisão clara dos setores destinados ao convívio social, à família e à 

produção(ver Figura 3.22).  

 Não se apresentando na forma do tradicional “L”, a planta da sede da fazenda 

desenvolve-se em formato de “U”, com grande número de cômodos destinados ao setor 

social. A estética apurada desses espaços indica que o hábito de receber tornava-se, no século 

XIX, cada vez mais comum, buscando-se com esta prática, ostentar o poder e a riqueza da 

família, vinculada à capacidade de consumo do grupo.  

 Prova disso é o acabamento especial que recebeu a sala de visitas da fazenda, onde se 

via nas paredes uma “pintura a óleo com barrado imitando almofadas, em azul turquesa, com 

tratamento marmorizado” 531 (Ver Figura 3.34 a 3.36). A parte superior era pintada em creme 

com motivos florais azulados, uma cornija dava o acabamento na separação entre a parede e o 

teto. 

Outra casa desse período, a sede da fazenda da Lagoa, na região do arraial de Oliveira, 

parece ter sido construída nas terras do capitão Inácio Ribeiro da Silva. Consta no inventário 

de seus bens, datado de 1814, a seguinte descrição: “declarou o inventariante haver outra 

fazenda denominada a Lagoa e Patrimônio com suas benfeitorias que foram avaliadas pelos 

louvados em a quantia de dois contos cento e oitenta mil reis” (Grifos Nossos)532.  

 Dentro da racionalidade descrita pelo Barão de Paty do Alferes, em seu manual sobre 

a fundação de uma fazenda, analisado no começo do capítulo, Inácio parece ter primeiro 

construído as benfeitorias da propriedade, e somente edificado no lugar “uma casa ordinária 

para moradia temporária” 533 como se pôde deduzir da descrição da sede que, conforme o 

inventário, se tratava de um mero “retiro com sua morada”, avaliado, em 1814, à pequena 

quantia de 220$00. É possível que o “retiro” lhe servisse como abrigo temporário, quando ele, 

de passagem pela propriedade, por ali decidisse dormir; ou talvez para administradores da 

fazenda, que ali vivessem. Corrobora com essa hipótese a proximidade geográfica que existia 

                                                 
531 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p. 171. 
532 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Inácio Ribeiro da Silva (1814). Caixa 441, 
fl.16.v. 
533 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Op. Cit. (1985), p. 57. 
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entre a fazenda da Lagoa, e a do Bom Retiro, sendo a última, propriedade matriz do capitão, 

na qual morava com sua família.  

 Apenas em meados do século XIX se construiria uma sede mais de acordo com as 

“comodidades e preceitos” da época, nas terras da fazenda da Lagoa. O que não parece ter 

sido levado a cabo no tempo do capitão Inácio, tendo em vista que no inventário de seus bens 

não consta no lugar a existência “de casas de morada”. 

 A sede da fazenda parece ter sido construída no tempo em que foi seu proprietário o 

tenente coronel João Ribeiro da Silva (ver Figura 3.74), filho de Damaso Ribeiro, e neto de 

Inácio. João Ribeiro era irmão do coronel Theodoro (o afilhado), proprietário da Lambari, nas 

vizinhanças da fazenda da Lagoa. João foi casado em segundas núpcias com Maria Cândida 

de Castro, que também era neta do capitão Inácio, filha de Clariano Ribeiro da Silva (em clara 

estratégia de endogamia, visando, entre outros objetivos, a não fragmentação dos bens da 

família, ver Capítulo I). 

 Quando em 1849 faleceu Guilhermina Cândida de Castro, primeira esposa do coronel, 

que também lhe era aparentada534, a fazenda da Lagoa pertencia ao casal. Conforme o 

inventário post-mortem, “nesta Fazenda da Lagoa distrito da vila da Oliveira, em casas de 

João Ribeiro da Silva”, constavam os seguintes bens de raiz: “um sitio de vivenda, paiol e 

moinho, todas as mais benfeitorias”, avaliado em 1:000$000, “115 ½ alqueires de cultura na 

Mata”, avaliados em 4:420$000 e “9 alqueires de campos unidos a Mata” à 90$000, dentre 

outras porções de terras535 (Grifos Nossos).   

 Pela descrição da sede no inventário, podemos inferir que o simples “retiro com sua 

morada”, que existia na fazenda trinta e seis anos antes, possivelmente não era o mesmo “sítio 

de vivenda”, no qual o coronel vivia. De mesmo modo, é possível que a atual sede da fazenda 

da Lagoa, não seja esse “sítio”, e só tenha sido construída depois de 1850, após o falecimento 

da primeira esposa do coronel, quando ele se casou em segundas núpcias com Maria Cândida 

de Castro, sua prima. Acreditamos nessa hipótese, sobretudo devido aos traços arquitetônicos 

da sede atual. Uma casa de fazenda de seu porte, não seria descrita em um inventário da 

época, como um simples “sítio de vivenda”.  

 Assim como na sede da Lambari, construída em 1869, a sede fazenda da Lagoa 

também apresentava características arquitetônicas de influência neoclássica, como a simetria 

                                                 
534 Guilhermina era neta de dona Genoveva de Almeida e Silva, moradora do arraial Santa Rita do Rio Abaixo, 
quinta filha do casal fundador da família Ribeiro da Silva. 
535 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ - Inventário post-mortem, Guilhermina Cândida 
de Castro (1850). Caixa 21. 
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das fachadas e as janelas em verga reta, com sobreverga saliente. Seu volume se sobressai 

verticalmente na paisagem, porém não de forma tão acentuada quanto na Lambari. Com 

telhado em quatro águas sem prolongamentos, não aparenta ser “esparramada”, como suas 

congêneres do século XVIII (ver Figura 3.23).  

 A planta baixa da sede se desenvolve no formato de “U”, em desenho muito 

semelhante à planta da vizinha fazenda Lambari, com clara divisão dos setores sociais, 

privados e de serviços (ver Figura 3.24). Os detalhes ornamentais da fazenda da Lagoa, 

sobretudo no seu interior, não possuíam o mesmo requinte encontrado na sede vizinha. De um 

modo geral, apesar da grande semelhança que existiu entre as duas, a da Lagoa possuía 

aparência mais rústica. Certamente foi construída antes da Lambari.  

 A proximidade entre as duas fazendas, como vimos, não era apenas geográfica, ambas 

foram construídas por membros da família Ribeiro da Silva. O cel. João Ribeiro, que 

provavelmente construiu a última sede da fazenda da Lagoa, além de “parente”, foi grande 

aliado de Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, padrinho e benfeitor de seu irmão, o coronel 

Theodoro, construtor da Lambari.  João Ribeiro havia denunciado em 1853, outro membro do 

grupo, Ananias Ribeiro, por tentativa de assassinato a Theodoro Ribeiro (padrinho), em clara 

disputa por terras na fazenda Lambari, caso já citado anteriormente536. 

 Consta na tradição local que o coronel Theodoro (afilhado) cresceu na fazenda da 

Lagoa, onde foi criado por um tio537. A semelhança entre as duas fazendas, desse modo, não 

seria mera coincidência. Tendo provavelmente presenciado a construção da atual sede da 

fazenda da Lagoa, é possível que Theodoro se inspirasse em suas estruturas ao encomendar a 

construção da atual sede da Lambari. Do mesmo modo como provavelmente aconteceu às 

fazendas Mato Dentro, e São Miguel, uma centúria antes; nas fazendas Lambari e da Lagoa, 

estruturas arquitetônicas refletiram-se, como se refletiam as “estruturas familiares” de seus 

fundadores. 

 Outras fazendas que pertenceram a membros do grupo, foram construídas no século 

XIX, na região do arraial da Lage, próximo à cidade de São João del-Rei, como a fazenda do 

Catimbau e a da Salva Terra. A primeira foi demolida, construindo-se uma nova sede em 

princípios do século XX, infelizmente restaram poucas informações para um estudo 

pormenorizado de sua estrutura arquitetônica. 

 A fazenda da Cachoeira da Salva Terra, ou simplesmente Salva Terra (ver Figura 3.25 

e 3.26), foi fundada pelo Pe. Damaso Pinto de Almeida Lara, filho dos proprietários da 
                                                 
536 Ver nota 114.  
537 Entrevista a Nelson Ribeiro de Oliveira e Silva Junior, 19 de Novembro de 2012. 
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fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, o capitão Joaquim Pinto e Ana de Almeida, décima 

primeira filha do casal fundador da família Ribeiro da Silva. A fazenda parece ter sido 

construída por ele em meados do século XIX nas proximidades, ou nas próprias terras que 

herdou de seu pai, na fazenda da Ponte Alta, divisa do arraial da Lage com o de Passa Tempo. 

A sede da fazenda foi reformada no começo do século XX, porém guarda ainda a dimensão e 

algumas características que remetem ao período no qual foi edificada. Assobradada aos 

fundos, alteia-se verticalmente sobre a paisagem (ver Figura 3.26). Sua planta em “L” lembra 

as fazendas oitocentistas do Sul de Minas, estudadas Marcos Andrade e por Cícero F. Cruz, 

construídas de uma vez só, sem puxados e telhados de prolongo. 

 

Fazendas do grupo familiar Ribeiro da Silva: principais mudanças do séc. XVIII ao XIX 

 

 De um modo geral, as fazendas que estiveram sob o domínio de membros da família 

Ribeiro da Silva no século XVIII sofreram mudanças estruturais no século XIX que visavam, 

sobretudo, a melhor divisão do trabalho no interior das unidades produtivas, bem como a 

nítida separação espacial dos lugares destinados à família, ao convívio social e ao trabalho. 

Essas mudanças se refletiram claramente no agenciamento das plantas, depois de acréscimos 

levados a cabo no século XIX, como ficou evidente na forma tomada pelas plantas 

oitocentistas das fazendas Mato Dentro e da São Miguel (ver Figuras 3.5 e 3.9). Nessas 

fazendas também foram observados melhorias em estruturas destinadas à ostentação da 

riqueza e poder de seus proprietários, como capelas e ermidas (ver Figuras 3.1 e 3.6).  

 Nas fazendas que pertenceram a membros da família, construídas no trânsito do século 

XVIII para o XIX, observava-se que na planta original a separação em três setores distintos 

vinha tomando forma, porém, nitidamente, elas não apresentam uma clara divisão desses 

setores, tal como encontramos nas plantas baixas das sedes de fazendas construídas já no 

século XIX (ver Figuras 3.15 e 3.18). Alguns itens ornamentais, como vergas arqueadas em 

canga de boi, símbolo da estética da arquitetura mineira setecentista, diminuíram sua presença 

em construções do fim do século XVIII, refletindo o próprio declínio do poder de influência 

que a capital, Vila Rica, exercia sobre estas novas áreas de produção, voltadas ao setor de 

abastecimento interno, e não à extração aurífera. 

 Uma nova “representação estética” das sedes de fazendas da antiga comarca do Rio 

das Mortes, refletindo o novo centro de poder ao qual se ligavam suas unidades produtivas, 

viria a tomar forma, principalmente, depois de 1808, quando a corte portuguesa desembarca 
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no Rio de Janeiro, e, sobretudo, depois de 1822, com a independência do Brasil, e a 

consolidação da economia de abastecimento interno na província de Minas Gerais, tendo 

como principal mercado consumidor, a Corte, no Rio de Janeiro.  

 As fazendas que pertenceram aos membros do grupo, construídas no século XIX, 

refletiam tendências que provinham dessa principal zona de influência a qual estavam 

sujeitas: a capital do Império Brasileiro. O que pode ser observado, sobretudo, na inspiração 

neoclássica da simetria e ornamentação das fachadas de suas casas, onde agora se ostentavam 

cornijas, capitéis, pestanas e cimalhas. (ver Figuras: 3.20 – 3.23 – 3.26). Esses elementos 

eram estranhos à linguagem arquitetônica tradicional das sedes de fazendas mineiras 

setecentistas, influenciadas, sobretudo, por Vila Rica.  

 Como exemplo da influência que a capital mineira exerceu sobre a arquitetura das 

fazendas setecentistas, e que deixaria de exercer na centúria seguinte, podemos citar o 

“modismo” das vergas em canga de boi, propagado a partir da construção do Palácio do 

Governador de Minas Gerais, na década de 1730, e largamente adotado nas construções de 

sedes de fazendas mineiras do século XVIII (ver Figuras 3 - 3.6 - 3.13 – 3.16) 

 No âmbito da volumetria, a aparência mais “alteada” e menos “esparramada” que as 

fazendas da antiga comarca do Rio das Mortes viriam a tomar no século XIX (ver Figuras 

3.16 - 3.21 - 3.26), bem como as palmeiras imperiais que margeavam as estradas de acesso à 

algumas dessas fazendas (ver Figura 3.19 e 3.20), simbolizam também a influência que elas 

receberam da capital do Império. 

 Por fim, é no plano do agenciamento das plantas de fazendas construídas no século 

XIX que se pode observar de forma mais clara o reflexo que as mudanças no papel da família 

exerceram na construção das sedes que pertenceram ao grupo. Nelas fica evidente a divisão 

espacial em distintos setores reservados à produção (cozinhas, despensas, quartos de teares), à 

família (quartos aos fundos, salas da família, corredores isolados), e ao convívio social (salas 

de visitas, alcovas e quartos dianteiros, ermidas) (ver Figuras 3.22 e 3.24). 

 No trânsito do século XVIII para XIX, as famílias, sobretudo as de elite, 

desvinculavam-se gradativamente do universo do trabalho, deixando vestígios observáveis em 

elementos culturais materializados na própria conformação das plantas baixas das sedes de 

fazendas do período, como podemos observar no caso daquelas quer pertenceram à família 

Ribeiro da Silva.  

 Ao mesmo tempo, estas famílias deixavam de ser apenas unidades produtivas, para se 

tornarem também unidades de consumo e ostentação, o que pôde ser observado no 
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aprimoramento estético de setores da casa voltados ao convívio social, à exemplo da sala de 

visitas da nova sede da fazenda Lambari, construída em 1869, com pintura marmorizada e 

paredes encimadas por cornijas. Novas formas de ostentação, símbolos do poder de consumo 

dessas famílias, podem ser também observadas em móveis e utensílios domésticos que 

passariam a ser utilizados no século XIX, como demonstraremos a seguir. 

 

 3.3 – De Trastes de Casa a Bens Móveis: O Mobiliário nas propriedades dos Ribeiro da 

Silva. 

 

(...) o interior da casa brasileira continua a moldar-se pela nudez e desprimor 
da casa portuguesa (...) não é de espantar seja isto que estamos vendo na 
residência dos primeiros povoadores. Salas imensas, em cuja vastidão se 
encolhem e somem os móveis destinados a guarnecê-las. Nenhum desses mil 
e um objetos de ornamentação ou utilidade que em nossos dias põem uma 
nota de beleza ou bem-estar nas habitações mais humildes. Nenhum painel a 
romper a monotonia das paredes nuas...538 
 
Alcântara Machado, Vida e Morte do Bandeirante. 
 

  Segundo os inventários da família Ribeiro da Silva, de um modo geral, do século 

XVIII até a segunda metade do século XIX, o que se via no interior das casas de morada das 

fazendas eram poucos móveis de madeira, rústicos e concebidos para necessidades imediatas 

do dia-a-dia, tais como bancos e mesas. Muito comuns foram as caixas de vários tamanhos, 

nas quais se guardavam desde roupas e utensílios domésticos, a produtos da fazenda, como 

feijão, arroz e milho, dentre outros. Esses últimos, geralmente eram armazenados nos famosos 

“caixões de mantimentos” (Ver Figura 3.27). 

 Apareciam também alguns catres539, e vez ou outra uma cama que se distinguia dos 

primeiros, por ser mais elaborada (ver Figuras 3.28 e 3.29). Segundo Alcântara Machado, 

tratando de inventários paulistas do século XVII, porém de uma realidade não tão diferente de 

Minas setecentistas: “das redes de carijós, adotadas prontamente pelos colonos, os inventários 

começam a mencionar o catre, com suas grades na cabeceira e suas tábuas por baixo”540. 

Certo que, nos inventários mineiros realizados na centúria seguinte, já não aparecem as redes 

                                                 
538 MACHADO, Antônio de Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. 
USP, 1980.  p. 69. 
539 “Cama sem o aparato dos leitos, sem balaústres e cortinados, mas com pequena cabeceira e mais larga que os 
preguiceiros”. “em Salvador dava-se o nome de leito àqueles móveis providos de balaústres e cortinado, 
enquanto os que não possuíam esses acessórios eram denominados catre ou cama.” Porém a distinção entre as 
duas designações não era muito clara, ver: FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. Brasília: Iphan / 
Programa Monumenta, 2009, p. 98; 150. 
540 MACHADO, Antônio de Alcântara. Op. Cit. (1980), p. 70. 
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de carijós, porém, a estrutura de um catre, continuava a mesma, “grades na cabeceira” e 

“tábuas por baixo” (Figura 3.28 e 3.29). Provavelmente os habitantes de Minas, por ser em 

grande parte portugueses vindos da metrópole, não eram acostumados a dormir em “redes de 

carijós”, ao contrário de seus contemporâneos paulistas, o que pode fundamentar o 

desaparecimento desse costume em terras mineiras.  

 Saint-Hilaire, ao pernoitar em uma “choça” ao pé da Serra da Canastra, no ano de 

1819, quando de sua visita às nascentes do Rio São Francisco, se referiu da seguinte forma a 

“alguns catres miseráveis” que por ali encontrou: 

Esses leitos são chamados jiraus. Eis aqui como são feitos: fincam-se quatro 
paus na terra, junto da parede, formando um retângulo. Nas extremidades 
são colocados dois paus transversalmente, amarrados com embiras aos 
quatro pés, e sobre essa armação é disposta uma série de varas, por cima das 
quais se estende uma esteira ou um couro cru. É essa a cama em que eles 
dormem, encostados na parede e enrolados num cobertor ou capa541. (Grifos 
do Autor) 
  

 Certamente esses “jiraus”, não eram como aqueles catres avaliados nos inventários que 

analisamos. A estrutura descrita por Saint-Hilaire demonstra que se tratava de leitos que 

poderiam ser montados com materiais simples, encontrados nos arredores de qualquer 

“choupana”. Facilmente improvisados, é possível que os jiraus não possuíssem valor 

comercial que os levasse a ser avaliados. O relato do naturalista demonstra que existiram 

diversas formas de se montar um leito, com materiais facilmente encontrados, o que 

dispensaria os portugueses de pernoitarem em redes de carijó. 

 Junia Ferreira Furtado, ao estudar a cultura material na comarca do Serro Frio, da 

“época” de Chica da Silva, descreveu o mobiliário da região, da seguinte forma: 

Os móveis em geral não eram muitos e adquiridos mais em face da sua 
necessidade prática do que pelo efeito decorativo que causavam. Havia 
mesas de diversos tamanhos, algumas com gavetas; cadeiras, bancos e 
tamboretes de couro ou lona; caixas, baús, frasqueiros e mais raramente 
armários, onde se guardavam roupas e outros objetos de uso pessoal542. 
(Grifos Nossos) 
 

 De mesmo modo, Marcos Andrade, ao estudar o Sul de Minas no início do século 

XIX, observou que: “o interior das ‘casas de vivenda’ das fazendas mineiras era marcado pela 

                                                 
541 SAINT-HILAIRE. Augusto de. Viagens às Nascentes do Rio São Francisco. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/EDUSP, 1974, p. 105.  
542 FURTADO, Junia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes - O outro lado do mito. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p. 132. 
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simplicidade e rusticidade, em muitas delas o mobiliário estava reduzido a poucas mesas, 

bancos e algumas cadeiras”543.  

 Em 1777, no inventário dos bens do fundador da família, Antônio Ribeiro da Silva, 

encontravam-se arrolados os seguintes “trastes de casa”: “uma mesa grande com duas 

gavetas”, “um banco liso sem gavetas”, “seis tamboretes lisos”, mais outros “três tamboretes 

velhos, sendo um deles com gaveta com chave”, “uma cama de rede”, “um catre tosco liso 

com pés quadrados”, outro “catre tosco com pés quadrados”, “um catre torneado porém 

velho”, mais dois bancos e “um caixão grande para mantimentos com cadeado”544.  

 O mobiliário da Fazenda do Rio Acima, de um grande proprietário545 como o alferes 

Antônio Ribeiro (ver Capítulo II), resumia-se apenas a uma mesa, dois bancos, oito 

tamboretes, uma cama, três catres e um caixão grande para mantimentos. Configuração muito 

semelhante àquela encontrada por Saint-Hilaire ao passar pela comarca no início do século 

XIX, nas palavras do viajante, que pernoitou em uma fazenda da região: “tive, por 

conseguinte, a ocasião de ver o interior e achei-o igual ao da maioria das habitações desta 

comarca, quer dizer, quase nu. Na sala, apenas uma mesa e um banco, e nos quartos duas 

armações de camas de madeira”546 (Grifos Nossos).  

 Assim como as demais habitações na comarca do Rio das Mortes, o interior da 

fazenda do Rio Acima, em 1777, pareceria “quase nu” aos olhos de um viajante europeu. 

Quadro que não mudaria muito quarenta anos depois, como se pode constatar na leitura do 

inventário dos bens de Luiz Ribeiro da Silva, filho e sucessor de Antônio. Em 1817 foi 

descrito o seguinte mobiliário na Rio Acima: “um caixão grande com sua fechadura”, “dois 

ditos pequenos”, “um dito bem grande”.  

 Na fazenda Boa Vista, que também pertencia ao inventariado, havia: “dois 

espreguiceiros”547, “um caixão muito grande”, “uma mesa com duas gavetas”, “três bancos de 

encosto”, mais “um caixão novo com fechadura”, “um dito velho com fechadura mais 

pequeno”, “um dito mais pequeno também velho com fechadura”, “um dito mais pequeno 

sem fechadura”, “um dito mais superior”, “um catre de [ilegível] torneado”, “uma mesa velha 
                                                 
543 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 128. 
544 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Antônio Ribeiro da Silva (1777), 
caixa 04-02. 
545 Na classificação de fortunas elaborada por Carla de Almeida o alferes Antônio Ribeiro da Silva poderia ser 
classificado como “grande proprietário”, sendo que sua fortuna, 7:540$654, se posiciona na quinta faixa de 
fortunas da classificação. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit. (2010), p.141. 
546 SAINT-HILAIRE. Augusto de. Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Paulo: 1822.  Belo 
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1974, p. 36. 
547 Espreguiceiros ou preguiceiros eram móveis de descansos, para fazer a sesta, mais estreito que o catre, com 
encosto reclinado e sem resguardo nos pés. FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. Brasília: Iphan / 
Programa Monumenta, 2009, p. 151. 
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com duas gavetas”, “um catre liso e velho”, “um dito mais inferior”, “uma caixa velha”, “uma 

cômoda com gaveta”, e, para devoção dos moradores, “um oratório com suas imagens do 

Senhor Crucificado e Santo Antônio”.  

 Na fazenda do Mato Dentro (ver Figura 3), também arrolada nesse inventário, contava: 

“uma mesa velha com duas gavetas”, “um catre liso”, “um dito mais inferior”, “dois catres 

velhos”, “quatro espreguiceiros”, “uma mesa com duas gavetas em bom uso”, “um armário 

com repartimentos expostos” e “dois caixões muito inferiores” (Grifos nossos)548. De 

forma geral, o mobiliário descrito no inventário do filho do fundador da família não difere 

muito daquele arrolado no inventário de seu pai, quarenta anos antes – são caixas, caixões, 

catres e mesas de diversos tamanhos.  

 Uma diferença significativa que pode ser percebida ao se comparar os dois períodos – 

final do século XVIII, início do XIX – trata-se do aumento do número do mobiliário 

encontrado nas propriedades desse último momento. Enquanto no primeiro inventário, de 

1777, na Rio Acima foram arrolados: uma mesa, dois bancos, oito tamboretes, uma cama, três 

catres e um caixão grande, totalizando 15 peças de mobiliário. No segundo inventário, apenas 

na Boa Vista, foram arrolados: dois espreguiceiros, seis caixões, uma caixa, duas mesas, três 

bancos, três catres e uma cômoda, somando 18 peças de mobiliário, apenas nessa propriedade. 

No total do inventário de 1817, foram listadas 36 peças.  

 Pelos inventários que analisamos, nota-se um pequeno aumento do número total de 

móveis nas fazendas do início do século XIX. Outra mudança que se refere à composição do 

mobiliário diz respeito ao acréscimo de peças que fugiam ao padrão setecentista, basicamente 

composto de “caixões, mesas e catres”. Exemplo disso foi a popularização dos 

“espreguiceiros”, móveis de descanso, que segundo Junia Furtado, no tempo de Chica da 

Silva (sec. XVIII), eram encontrados somente em “algumas poucas casas”549.  

 Em 1817, no inventário de Luiz Ribeiro, foram arroladas seis dessas peças: duas na 

fazenda da Boa Vista e quatro na Mato Dentro. Alguns outros móveis, diferentes do padrão 

setecentistas, começam a aparecer com maior frequência nos inventários do começo do século 

XIX, à exemplo da “cômoda com gaveta”, que em 1817 existiu na Boa Vista, e do “armário 

com repartimentos expostos”, na Mato Dentro. Os armários, ainda de acordo com Furtado, 

eram raramente encontrados nos inventários do século XVIII550. Segundo a pesquisa de 

                                                 
548  AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, alferes Luiz Ribeiro da Silva (1817), fl. 4 – 
6. 
549 FURTADO, Junia Ferreira. Op. Cit. (2003), p. 132. 
550 Idem. 
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Cláudia Marques Martinez, sobre a cultura material no Vale do Paraopeba, essas peças, 

“anteriormente encontrados em poucas moradias mineiras, passam a ser mais significativas 

[apenas] no final do século XIX e no início da centúria seguinte”551.  

 As mudanças que passaram a ser introduzidas no mobiliário no passar do século XVIII 

para o século XIX, correspondiam à própria mudança de conjuntura à qual a Colônia estivera 

sujeita. Nos termos de Andrade, 

A primeira metade do século XIX foi marcada por profundas transformações 
na história do Império Brasileiro. Logo na primeira década do século XIX, a 
chegada da corte, mesmo não tendo alterado de imediato o estatuto colonial, 
produziu mudanças importantes na ordem sociopolítica, econômica e 
cultural, com a implantação e reprodução de várias instituições portuguesas 
nos trópicos. Novos hábitos e costumes puderam, aos poucos, ser 
percebidos, tanto na forma de se construir, quanto de mobiliar as 
residências, de se vestir e de se alimentar, entre outros. O consumo de bens 
industrializados ingleses e a influência francesa, de início restritos à corte, 
estenderam-se, em parte, às vilas e às fazendas do Império. Em áreas mais 
próximas do Rio de Janeiro e de intensa ligação mercantil com a praça 
carioca, como parte das províncias de Minas e São Paulo, essas influências 
puderam ser percebidas com maior clareza, tendo continuado ao longo da 
segunda metade do século XIX552. (Grifos Nossos) 
 

 Desse modo, já na segunda metade do século XIX, a influência causada pelo aumento 

de consumo de produtos industrializados ingleses, pela cultura francesa, intermediados pela 

corte no Rio de Janeiro, evidencia-se quando observamos o mobiliário descrito no inventário 

realizado em 1864, do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, filho de Luiz Ribeiro, e sucessor 

de seu pai na propriedade da fazenda do Mato Dentro. 

  Dentre as 65 peças descritas no mobiliário da fazenda, encontravam-se dois relógios: 

um “grande, com caixa, avaliado por cem mil réis”, e outro “de parede com caixa avaliado por 

trinta e cinco mil réis” (ver Figura 3.30). Tais itens eram símbolos da capacidade de consumo 

das famílias de elite, que cada vez mais deixam de ser exclusivamente unidades de produção, 

para se tornarem também, unidades de consumo e ostentação.  

 Segundo Marcos Andrade, “os relógios de mesa e de parede (carrilhão) também se 

tornaram objetos cada vez mais comuns no interior das casas de morada (...). Depois da 

década de 1850, os relógios de parede, assim como os de algibeira, aparecem repetidas vezes 

nos inventários” estando mais relacionados “à influência dos costumes vigentes na Corte – 

que, por sua vez, eram mais influenciados pelos costumes europeus – do que propriamente 

                                                 
551 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Legados de um passado escravista: cultura material e riqueza 
em Minas Gerais. In: Vária História.vol. 27, nº 46. Belo Horizonte, jul/dez 2011, p. 440. 
552 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 129 – 130. 
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uma mudança na noção de tempo, com implicações na disciplina do trabalho” 553. O autor 

acrescenta que, apesar da introdução dos relógios, “o tempo, nas fazendas, continuava sendo 

regido pelo romper da aurora e o pôr-do-sol”554. 

 Além de relógios de parede podemos encontrar uma diversidade maior de móveis no 

inventário do guarda-mor, quando comparado ao inventário de seu pai, realizado quase meio 

século antes, em 1817. No inventário de 1864, encontram-se arrolados além dos tradicionais 

caixões, mesas e catres de madeira, peças diversificas, tais como canastras, uma delas 

“pequena com chave” (ver Figura 3.31); “uma cômoda com gaveta”, “dois armários”, “uma 

estante usada”, “duas marquesas usadas”, além de “um par de cadeiras furadas de chapa”555.  

 Móveis que foram introduzidos e se popularizaram na primeira metade do século XIX, 

como os “espreguiceiros”, “armários” e “cômodas”, encontrados em poucos exemplares no 

inventário de 1817, tiveram sua presença banalizada nos inventários da segunda metade do 

Oitocentos. Muitos deles, provavelmente adquiridos ou manufaturados na própria fazenda no 

começo do século, se encontravam desgastados, a exemplo do que se pode observar no 

inventário de 1864, do guarda-mor, no qual se arrolou “uma estante usada” e “um 

espreguiceiro usado”556. Estes últimos, segundo Flexor,  

Tiveram largo uso, desde o princípio do século XVIII, e acompanharam 
algumas modas posteriores, como a do “leito torneado”, até a marquesa 
tomar-lhe o lugar. Destinados às sestas dos chefes de família, eram 
colocados na sala nobre das casas de residência e tinham as mesmas funções 
que, posteriormente, caberiam aos canapés, sofás e marquesas, isto é, uma 
complementação dos móveis de assento557. (Grifos Nossos) 
 

 De acordo com a autora, as “marquesas”558 tomariam lugar dos espreguiceiros como 

móveis de assento, fato que também pôde ser percebido nos inventários que estudamos, da 

segunda metade do século XIX, nos quais as marquesas são encontradas em maior número do 

que nos inventários do início do século (ver Figura 3.32). Na Mato Dentro, em 1864, 

encontravam-se duas marquesas, ambas “usadas”.  

                                                 
553 Idem, p. 129 – 138. 
554 Idem. 
555 Fonte: AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, guarda mor Antônio Ribeiro da Silva 
(1864), fl. 20.v. 
556 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, guarda mor Antônio Ribeiro da Silva 
(1864), fl. 19 - 19.v. 
557 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Op. Cit. (2009), p. 102. 
558 Marquesas: “Móvel de descanso, de uso coletivo, formando conjunto com mobília de sala. Substituiu o 
canapé.” “As marquesas também surgiram no fim dos setecentos e eram feitas, sobretudo, em vinhático, com 
lastro da mesma madeira. O lastro foi, aos poucos, substituído por palhinha. De influência inglesa, feitas em 
série, mas sob encomenda, as peças já compunham conjuntos de móveis de assento ou peças de mobiliário 
propriamente dito”. FLEXOR, Maria Helena Ochi. Op. Cit. (2009), p. 152; 111. 
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 Tais indícios corroboram também com dados levantados por Andrade para o Sul de 

Minas no decorrer da primeira metade do século XIX. Segundo o autor, “quanto ao mobiliário 

existente nas moradias das famílias mais abastadas, o quadro apresentado indica a frequência 

cada vez maior do uso de marquesas, tamboretes e cadeiras de palhinha” 559.  

 O inventário do guarda-mor demonstra que na fazenda do Mato Dentro encontrava-se 

tanto o mobiliário “tradicional” das antigas moradas mineiras: simples e rústico; quanto 

móveis mais elaborados: bens de consumo que foram introduzidos no Brasil com a abertura 

dos portos no começo do século XIX, materializando a influência da cultura européia, 

sobretudo inglesa e francesa, no mobiliário das residências das famílias de elite no Império. 

 Se a sala de entrada da Mato Dentro no inventário de 1817 pareceria mais com a 

descrição que Saint-Hilaire estendia a todas as fazendas da comarca no período, segundo a 

qual “a sala é a primeira peça que se encontra ao entrar, e seu mobiliário consiste unicamente 

de uma mesa, um par de bancos e uma ou duas camas desarmadas” havendo “distribuídos ao 

redor da sala, vários porta-chapéus, onde se dependuram também as selas, rédeas, chicotes 

etc.”560.  

 A mesma sala da fazenda, 47 anos depois, apresentaria outra configuração. Somado ao 

antigo mobiliário, “tradicional”, encontrava-se: duas marquesas, “uma mesa grande”, “um par 

de cadeiras furadas de chapa” e o “relógio de parede com caixa”. Alguns desses itens, 

importados, simbolizavam o ideal buscado pelas elites imperiais brasileiras: modernizante e 

ao mesmo tempo aristocrático.  

 Na sede da fazenda Mato Dentro descrita no inventário de 1864, poderíamos nos 

deparar com peças “modernas” convivendo harmoniosamente com a tradicional mobília 

mineira do século XVIII e início do XIX. Como exemplo, lá existiam vários “cabides de 

madeira, suportados por longas pranchas fixas às paredes de diversos cômodos, usados para 

pendurar paletós, capas, chapéus, tala, e outros objetos”561. Estruturas simples, esses cabides 

possivelmente eram fabricados na própria carpintaria da fazenda, é o que atesta a qualidade de 

suas madeiras, e sua “funcionalidade”, encontrados até mesmo em quartos de senzalas da (ver 

Figura 3.33). Muitas vezes a única “mobília” de casas humildes, eles foram descritos por 

Saint-Hilaire, e, de acordo com o autor, poderiam ser vistos em qualquer fazenda mineira do 

início do século XIX. 

                                                 
559 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 136. 
560 SAINT-HILAIRE. Augusto de. Viagens às Nascentes do Rio São Francisco. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/EDUSP, 1974, p. 56. 
561 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.86. 
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 A mudança nos hábitos da elite imperial, que nos dizeres de Eduardo Schnoor, 

transmutava proprietários “agricultores escravistas” em “senhores rurais”562, podem ser mais 

bem percebidas no mobiliário de outra fazenda, que também pertenceu a membros da família 

Ribeiro da Silva: a fazenda Lambari.  

 Como vimos anteriormente, a sede dessa fazenda foi construída a mando do coronel 

Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, em 1869, inspirada em diversos preceitos neoclássicos. 

Possuía na “sala de visitas” decoração primorosa, com pintura marmorizada e outros 

requintes. Segundo Schnoor, naquele momento, “a família reordena os lugares e o papel da 

vida social, criando-se cômodos especiais para a convivência”563, o autor acrescenta que, a 

partir de então, nas casas da elite imperial, influenciadas pela Corte, “se convive, se 

frequenta”. Segundo Helena Martins, destacava-se na sala de visitas da fazenda Lambari:  

 (...) finos móveis de jacarandá, especialmente dois grandes consoles com 
tampos de mármore branco, um sofá em jacarandá revestido com palhinha 
da Índia, mostrando na parte superior do encosto uma moldura sinuosa, com 
a parte superior em linhas retas no centro, acentuando sua horizontalidade.564 
(Grifos Nossos) (ver Figura 3.34) 
 

 De acordo com Andrade, somente a partir de 1830 os móveis revestidos em 

“palhinha”565 passaram a ser mais frequentes nos inventários dos sul-mineiros566. Móveis 

desse tipo apareceram no inventário de 1859, do homônimo Theodoro Ribeiro, padrinho do 

construtor da sede da fazenda, que legou todos seus bens ao afilhado. O benfeitor deixou para 

o coronel, além de “um relógio de parede” (ver figura 3.30), “um catre torneado” e uma 

“marquesa de palhinha”567, diversos outros móveis.  

 De origem inglesa, o mobiliário de palhinha era feito em série, porém sobre 

encomenda, compondo um conjunto de móveis de assento568, o que praticamente inexistia em 

Minas antes do primeiro quartel do século XIX. Concebidos para ato de receber, com sua 

                                                 
562 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p.39. 
563 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p.41. 
564 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. (1998), p.171 – 172.  
565 Segundo Flexor, “a palhinha foi introduzida em Portugal já na primeira metade do século XVIII, com os 
móveis laqueados ingleses. Deve-se a técnica desse trabalho, entretanto, aos franceses que trabalharam naquele 
Reino no final do século. [Na Bahia] Foram encontrados alguns exemplares de cadeiras com assento de palhinha 
desde 1745, mas em obras portuguesas. A larga utilização desse tipo de assento acusou-se a partir de fins do 
século XVIII. Pode-se acrescentar que a proporção relativa do damasco para a palhinha ou o couro picado nunca 
ultrapassou de 1 a 2%. O uso desse tecido, ou do veludo, ambos carmesins, vulgarizou-se principalmente na 
segunda metade do século XIX, nos móveis “à Luís XV””. Deve-se considerar que, nos setecentos, os tecidos, 
especialmente os de luxo, como o veludo, não estavam disponíveis para assentos de cadeiras. FLEXOR, Maria 
Helena Ochi. Op. Cit. (2009), p. 110. 
566 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 136. 
567 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ - Inventário post-mortem, Theodor Ribeiro de 
Oliveira e Silva (1859). Caixa 34, fl. 7.v. 
568 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Op. Cit. (2009), p. 111. 
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disseminação no segundo quartel do século, esses móveis também serviam para ostentar a 

capacidade de consumo das famílias.  

 Influenciadas pela capital do Império, famílias da elite mineira refletiam em seu 

mobiliário a mentalidade moderna oitocentista, materializando-a em hábitos e costumes. Os 

móveis de palhinha encontrados nos inventários que analisamos demonstram também a 

influência decisiva dos bens ingleses industrializados no mercado brasileiro do século XIX, 

bem como a expansão do capitalismo industrial sobre a antiga colônia portuguesa. 

 Na sala de visitas da fazenda Lambari também poderiam ser encontradas “poltronas e 

cadeiras de balanço no estilo Regência” (ver Figura 3.34 – 3.35), e, completando a ambiência 

aristocrática da sala, “um piano preto de marca Rönisch” 569 (ver Figura 3.36). Esse cômodo, 

concebido para o ato de receber, e no qual se ostentava o que se tinha de melhor a oferecer 

aos olhos de vistas importantes (bens de consumo importados), se destacava, por seu primor, 

das demais salas de vistas de fazendas que pertenceram ao grupo familiar Ribeiro da Silva, 

nas quais podemos ainda visualizar vestígios materiais do que um dia ali se quis ostentar 

(comparar Figura 3.34 a 3.36 com Figura 3.37). 

 O arquiteto Heraldo T. Trajano Mendonça, ao se referir à fazenda Lambari em 

primoroso trabalho sobre a formação arquitetônica da cidade de Oliveira, afirmou: 

A família Ribeiro esteve sempre ligada às atividades rurais e representou no 
município, durante o século XIX, o modelo do poderio econômico rural dos 
senhores de terra, construtores de sobrados e primeiros assimiladores das 
mudanças nos hábitos de viver e morar570. (Grifos Nossos) 
 

Prova disso é o solar que o cel. Theodoro mandou construir no Largo da Matriz de 

Oliveira por volta do ano de 1884. O sobrado, construído para a moradia particular do 

abastado coronel, foi então orçado na avultante quantia de 90:000$000571. Segundo tradição 

oral, coletada por Luiz Gonzaga Fonseca, a obra começou antes da lei que aboliu a 

escravatura em 13 de maio de 1888, empregando grande número de escravos, foi paralisada 

temporariamente devido à abolição572.  

A construção do sobrado é atribuída ao mestre de obras português José Fernandes do 

Couto, que trabalhou em Oliveira desde 1860, construindo uma série de sobrados com sacadas 

e andares duplos, em plantas de influência neoclássica. O sobrado do coronel Theodoro, 

                                                 
569 É provavelmente que este último móvel tenha sido acrescido à sala posteriormente.   
570 MENDONÇA, Heraldo Tadeu Laranjo. Memória Arquitetônica de Oliveira. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial do Estado de Minas, 1987, p.125. 
571  Em 1913 o casarão foi vendido ao Estado funcionando nele o Fórum Municipal de Oliveira, atualmente o 
sobrado sedia a Fundação Casa de Cultura Carlos Chagas, em homenagem ao ilustre primo do coronel Theodoro 
Ribeiro de Oliveira e Silva. FONSECA, Luiz Gonzaga da. Op. Cit. (Sem Data), p.108. 
572 FONSECA, Luiz Gonzaga da. Op. Cit. (Sem Data), p.108. 
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também de inspiração neoclássica, possuía belíssimas esculturas em suas platibandas. 

Segundo Luiz Gonzaga Fonseca: 

(...) o escultor italiano Ravagnielle, adventício no lugar e também construtor 
dos lindos mausoléus do cemitério, colocou em cada lado do edifício (...) 
dois bustos majestosos que até hoje lá se encontram. De um lado Meyerbeer, 
o célebre compositor berlinense morto em Paris em 1864; e, do outro, o 
nosso imortal maestro Carlos Gomes, numa atitude feroz e impulsiva, com a 
sua inconfundível ‘juba leonina573. 

 

Assim como o sobrado dos Almeida Vallim em Bananal, analisado por Eduardo 

Schnoor, o sobrado da família Ribeiro, na cidade de Oliveira, poderia ser considerado o lugar 

onde “toda a modernidade e todo o poder que se queria representar se materializava”574.  As 

conclusões de Schnoor, sobre as propriedades de Luciano José de Almeida, cabem também às 

propriedades do coronel Theodoro no final do século XIX:  

Claramente, a casa da fazenda se reservava à parentela e aos íntimos. 
[Sendo] no solar da sede municipal que a família vai dividir os espaços com 
os convidados, definindo, se não ainda uma nova concepção de morar, uma 
outra concepção de conviver. Ali, sim, os salões ficarão na parte principal da 
casa, com sacada se abrindo sobre a rua. Das sacadas, o espetáculo da 
riqueza e do poder dos principais (...)575 

 
 Em Minas, desde o século XVIII, era costume dos grandes proprietários rurais possuir 

casas de vivenda nas vilas e arraiais próximos às suas fazendas, moradas para onde se 

dirigiam com suas famílias aos fins de semana, com o intuito de assistirem a missa, isso, 

quando a fazenda não era muito longe, se o fosse, a casa serviria a família nos dias festivos. O 

casal fundador da família Ribeiro da Silva possuía, em 1777: “uma morada de casas, sitas no 

arraial de São Gonçalo, térreas e cobertas de telha [com] seu quintal”576, que certamente 

serviria de pouso em dias de festas ou de celebrações religiosas e eventualmente para fazer 

negócios.  

 Diversos inventários de membros do grupo demonstram esta prática comum. Porém, 

foi no século XIX que as “moradas de casas” construídas nas vilas, antes servindo de pouso 

em dias de festas religiosas, tornaram-se “casas de sobrado”, que apesar de não deixarem de 

atender à família nessas ocasiões, passariam também, sobretudo depois da segunda metade do 

século XIX, a servir como local de se receber, de se ostentar poder, em bailes e festas, não 

                                                 
573 Idem. 
574 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p.40. 
575 SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit. (1995), p.40. 
576 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Antônio Ribeiro da Silva (1777), caixa 04-
02, fl.17 v. 
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apenas religiosas, mas também “profanas”. Andrade, se referindo aos proprietários sul – 

mineiros, afirmou: 

(...) quase todo grande proprietário possuía uma morada de casas na vila 
mais próxima. Comparando o interior das sedes das fazendas com o das 
moradas nas vilas, podem ser percebidas algumas diferenças e a 
importância que certo tipo de mobiliário passou a adquirir, aos poucos, 
entre os mais abastados577. 
 

 A parentela dos “Pinto de Góes e Lara”, ligada à família Ribeiro da Silva por 

sucessivos casamentos (ver Capítulo I),  assim como os Ribeiro da cidade de Oliveira, possuía 

um sobrado no largo da  igreja matriz da povoação mais próxima, no presente caso, o arraial 

da Lage. Essa “morada de casas de Sobrado” tornara-se-i-a símbolo do poder e riqueza da 

família na região (ver Figura 3.40 e 3.41).  Os “Pinto de Góes e Lara” também possuíam casas 

em São José del-Rei (Tiradentes), sede administrativa do termo ao qual a freguesia da Lage 

estava subordinada. Uma dessas casas, “de sobrado”, situava-se nos “Quatro Cantos” (ver 

Figura 3.42), local privilegiado da vila, no cruzamento da “Rua Direita”, que cortava toda 

povoação, passando pelo “Largo das Forras”, a “Casa de Cadeia” e a “Capela do Rosário”; 

com a “Rua da Câmara”, que se iniciando na igreja Matriz de Santo Antônio, passava pela 

“Casa do Senado da Câmara”, que lhe dava o nome, estendendo-se até o chafariz de São José, 

uma das principais fontes de água potável da vila. No inventário de 1830, de Ana de Almeida 

e Silva, esposa do capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, as casas foram descritas da seguinte 

forma: 

Uma morada de casas de sobrado cita no Arraial da Lage cobertas de telhas 
com pátio e quintal cercados com muros de pedra que divide com a torre da 
capela que sendo vista pelos louvados foi avaliada na quantia de duzentos 
mil réis. Uma morada de casas de sobrado citas nos quatro cantos da Vila de 
São José coberta de telhas que foi avaliada em a quantia de quinhentos mil 
réis. Um quintal pertencente às ditas casas em frente da rua com uma casa 
dentro e cavalaria tudo coberto de telhas que foi avaliado em quantia de 
setenta mil réis. Uma morada de casas baixas citas na rua de trás da Vila de 
São José em cuja casas se dispõem os mantimentos coberta de telhas com 
seu quintal cercado com muros de taipa, e árvores de espinho, que tudo foi 
visto e avaliado pelos louvados em a quantia de seiscentos mil réis578. 

 

 Tanto os “Pinto de Góes e Lara” no arraial da Lage (atual Resende Costa), quanto os 

Ribeiro de Oliveira e Silva579, na cidade de Oliveira, foram, dentre os grupos familiares com 

origem em filhos do casal fundador da família, os que alcançaram os maiores níveis de 
                                                 
577 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 134. 
578 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e Silva (1830). Caixa 313, 
fl. 14. 
579 Como também os “Ribeiro da Silva Castro”, “Ribeiro de Castro”, “Ribeiro da Silva” ou simplesmente “os 
Ribeiro”.  
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fortuna no interior do grupo (ver Capítulo II), o que se materializou nos bens móveis e 

imóveis das duas parentelas. Bens que refletiram a riqueza amealhada pelas famílias, e, 

sobretudo na segunda metade do século XIX, seu poder de consumo e ostentação. Dentre os 

dois grupos, “Pinto de Góes e Lara do arraial da Lage”, e “Ribeiro da Silva da cidade de 

Oliveira”, encontramos também o maiores índices de casamentos internos à parentela 

(endogamia), em clara estratégia que visava, entre outros objetivos, secundários, a 

manutenção da fortuna familiar dentro do próprio grupo (ver Capítulo I). Ambos tornar-se-i-

am modelo e sinônimo da aristocracia rural nas respectivas cidades, Resende Costa e Oliveira. 

 O sobrado dos Pinto de Góes e Lara, na vila de São José (Tiradentes), parece ter 

passado a um dos filhos do Joaquim Pinto, o capitão Antônio Pinto de Góes e Lara (ver 

Fotografia 1 e 2). Segundo seu inventário, realizado em 1871, ele possuía “parte no sobrado 

de São José a oitenta e três mil réis”580. Um ano depois, quando falece a filha do capitão, 

Senhorinha Cândida de Resende, o sobrado aparece agora no inventário dessa como: “parte 

nas casas de Sobrado de São José à quantia de cinquenta mil réis”581. 

 O sobrado dos Góes e Lara no arraial da Lage, também parece ter ficado em posse de 

Antônio Pinto e seus descendentes582. Segundo um bisneto do capitão, o prof. Antônio de 

Lara Resende, em seu livro de memórias: “os grandes fazendeiros da Freguesia da Laje (...) 

tinham sua casa de festa na sede. Não era possível irem e voltarem da fazenda para o arraial, 

diariamente, durante as festas que durassem dias ou se prolongassem da manhã à noite”583 

(grifos do autor). Se referindo ao sobrado da família, o professor escreveu: 

Um passadiço de sólidas peças de madeira extenso, de uns quinze metros 
senão mais, a uns cinco do nível da rua, ligava o solar dos Pinto-Lara às 
tribunas que na igreja-matriz só a eles se reservavam. Aquele passadiço, que 
não mais existia no tempo em que comecei a me entender por gente [começo 

                                                 
580 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, capitão Antônio Pinto de Góes e Lara 
(1871), caixa 133, fl.19.v. 
581 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Senhorinha Cândida de Resende (1872), 
caixa 438, fl.9.v. 
582

Consta na tradição local, coletada por Elaine Martins, que o sobrado primeiramente teria pertencido à “família 
Souza Maia”, “que ali se estabelecia em dias de festa no Arraial”, passando posteriormente às mãos dos “Pinto”, 
fato para o qual não encontramos comprovação documental. Ao menos desde o ano de 1830 encontramos 
referências ao sobrado em inventários de membros da “família Pinto de Góes e Lara”, como nos de Ana de 
Almeida e Silva, daquele ano, e no do capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, seu esposo, em 1835. Encontra-se 
referência ao sobrado como propriedade de seus antepassados no livro de memórias do prof. Antônio de Lara 
Resende que viveu em Resende Costa no fim do século XIX e começo do século XX. O professor era bisneto do 
capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, filho de Ana e Joaquim. No século XX o edifício passou ao poder público, 
sendo instalado no lugar a prefeitura e a câmara municipal em 1937. Atualmente o prédio abriga somente a 
Câmara, ver: MARTINS, Elaine Amália. De casa de festa a Câmara Municipal: um patrimônio símbolo dos 
poderes privado e público. In: MARTINS, Elaine Amália; PINTO, Rosalvo Gonçalves (orgs.). Um olhar sobre 
Resende Costa: coletânea de textos do Jornal das Lajes. Resende Costa: AMIRCO, 2011. 
583 RESENDE, Antônio de Lara. Memórias: Tomo 1, de Belo Vale ao Caraça. Sem Local: Edição do Autor, 
1970, p. 114. 
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do século XX], dispensava os habitantes e hóspedes do sobrado de pisar o 
chão de rua para irem à igreja e de lá voltarem584. 
 

 A descrição coincide com aquela da “morada de casas de sobrado cita no Arraial da 

Lage (...) que divide com a torre da capela”585 (Grifos Nossos), descrita em 1830 no 

inventário de Ana de Almeida e Silva (2ª geração dos Ribeiro da Silva). A construção do 

passadiço parece uma cópia clara, guardada as devidas proporções, de estratégia semelhante 

levada a cabo pela família imperial no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Segundo 

Lilia Schwarcz, no tempo de D. Pedro II, buscando se afastar da população de transeuntes na 

praça, a família imperial mandou construir um passadiço ligando o Paço à Capela Imperial586. 

  Os sobrados das famílias de elite serviam como símbolo de poder. Neles, como no 

caso do passadiço descrito pelo professor Antônio Lara, além de ostentar a riqueza da família, 

buscava-se também reafirmar a estratificação social vigente. Perspectiva que se evidencia em 

mais uma passagem das memórias do professor sobre outro sobrado da família587, aquele que 

pertenceu à “um seu parente” (ver Figura 3.43), o Dr. Gervásio Pinto Cândido de Góes e Lara, 

filho do capitão Antônio Pinto de Góes e Lara:  

Era vasto o solar do Dr. Gervásio, médico formado na velha Escola de 
Medicina do Rio de Janeiro. Sentar-se no alpendre da Chácara era coisa 
ambicionada pela gente humilde do arraial. Ser recebido na sala de fora, já 
era honra incomum. Sinal de prestígio social era ser introduzido na sala-de-
visitas, onde o café era servido em fina porcelana, com bules, açucareiros e 
talheres de prata lavrada. Duas fontes de relevo social se somavam ali: a 
posse de muita terra e o diploma de doutor, cousa raríssima naquele tempo aí 
pelo interior das Gerais588. (Grifos Nossos) 
      

 Em suas casas de sobrados na vila, fazendeiros do século XIX buscavam apresentar e 

“representar” o que tinham de melhor: tanto na arquitetura das casas, quanto no mobiliário. 

Ao tratar da diferença entre o mobiliário presente nos imóveis rurais e nos imóveis urbanos, 

                                                 
584 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. (1970), p. 115. 
585 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, Ana de Almeida e Silva (1830). Caixa 313, 
fl. 14. 
586 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p. 324. 
587 É preciso problematizar narrativas de cunho memorial, como as do professor Lara, nelas há sempre uma 
tendência laudatória e idealizadora do passado, o que pode ser destacado nesse relato, por exemplo, na afirmativa 
inverossímil de que o diploma de doutor era “cousa raríssima naquele tempo” em Minas Gerais. O que de fato 
não procede. Talvez assim o fosse no arraial da Lage, mas com certeza não o era em todo província. Importante 
em tais relatos, é que, a partir do momento que os contrastamos com outras fontes, podemos utilizá-los para 
elucidar em um tom mais pessoal, em escala mais reduzida, conclusões que inferimos da análise de uma massa 
documental, que muitas vezes carecem de compreensão, no que diz respeito ao possível sentido que seus 
contemporâneos lhe davam. Exemplo disso encontra-se na análise que fizemos acerca da descendência deixada 
por padres da família, no século XVIII e XIX (ver Capítulo I). E no presente relato do professor, a diferenciação 
existente quanto ao acesso de pessoas ao interior das casas, o que pode ser inferido tanto das plantas baixas das 
sedes de fazendas, quanto dos relatos de época dos viajantes. 
588 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. (1970), p. 76. 
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analisando o sobrado de dona Isabel Maria do Espírito Santo, sogra do barão de Pouso Alto, 

Andrade afirmou: 

A princípio, o que chama a atenção é a qualidade dos móveis arrolados no 
sobrado da vila. Sua descrição foi mais econômica, mas dá para perceber que 
se tratava de móveis melhores, até porque para uma família detentora de 
grandes posses exigia-se algum nível de ostentação e diferenciação social589. 
 

 Dos casos analisados fica evidente que famílias da elite oitocentista buscavam 

representar uma imagem “moderna” que passava pela introdução de novos hábitos e costumes 

no viver e conviver. Essa nova “maneira de ser” das famílias, que deixavam cada vez mais o 

universo do trabalho, para se constituírem em unidades de consumo, materializava-se também 

na arquitetura de suas casas. Nelas, a peça principal tornou-se a “sala-de-visitas”, e nesse 

ambiente, pela primeira vez na História do Brasil, o mobiliário passou a se apresentar de 

maneira uniforme, em grande escala, concebido previamente enquanto conjunto mobiliário, a 

exemplo das cadeiras e sofás de palhinha compondo as salas de visita dos sobrados e fazendas 

de famílias abastadas do império.  

 A busca pela representação de uma imagem moderna e burguesa, fruto da influência 

européia, passaria também pela auto-representação das famílias da elite, em uma nova forma 

de se retratarem: a fotografia, outra invenção da modernidade oitocentista. É sobre fotografias 

de membros do grupo familiar Ribeiro da Silva, produzidas em fins do século XIX, que 

tratamos no último tópico desse capítulo. 

 

3.4 - Imagens de um Tempo: Fotografias de uma Elite Produtora de Alimentos 

 

 Surgida em meados do século XIX, a fotografia, uma das filhas do Oitocentos, e das 

revoluções técnicas deste século, foi, segundo Ana Maria Mauad, “associada sempre à 

representação da riqueza e da distinção social, e, por outro lado, à construção de memórias 

coletivas” que serviam “de apoio para a construção, transmissão e preservação das tradições 

familiares próprias das camadas ricas da sociedade”590.  

 Com a família Ribeiro da Silva não foi diferente. Em dois subgrupos formados a partir 

do casamento de filhos do casal fundador, justamente aqueles que conseguiram amealhar os 

maiores níveis de fortuna no interior da família (ver capítulo II), encontramos algumas 

fotografias do século XIX. Foram eles os “Pinto de Góes e Lara”, do arraial da Lage (Atual 

                                                 
589 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. (2008), p. 135. 
590 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Resgate de Memórias. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 
SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 102. 
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Resende Costa); e os Ribeiro da Silva, Ribeiro de Oliveira e Silva, e Ribeiro de Castro, da 

cidade de Oliveira. 

 Segundo Mauad, a partir de 1852-53, na França, por meio de inovações introduzidas 

por Disderi, “a fotografia passa a ser uma mercadoria requisitada por um público cada vez 

mais amplo que, por motivos de ordem econômica, via a sua auto-representação, através do 

retrato a óleo, completamente vedada”591.  

 Pouco tempo depois chegaria ao Brasil a fotografia, tornando-se modismo na forma de 

auto-representação das elites. Na década de 1860, em quase todas as províncias brasileiras, já 

se podia encontrar um fotógrafo renomado, com obras em exposições nacionais e 

internacionais592. A fotografia, junto a outros diversos produtos importados – encontrados na 

mesa, no mobiliário ou na indumentária das famílias de ricos fazendeiros –, demonstravam 

que “os signos de distinção social de uma sociedade eminentemente agrária”, como era a 

sociedade do Brasil Imperial, passavam cada vez mais “a estar associados a um padrão de 

representação alheio a ela, identificado com modelos estrangeiros e de caráter eminentemente 

urbano, corroborado pela expressão e conteúdos da mensagem fotográfica”593. 

 Ainda segundo Ana Maria Mauad, “na concepção estética do século XVIII e primeira 

metade do século XIX, o retrato era a forma, por excelência, da representação aristocrática”. 

Com a invenção da fotografia em meados do Oitocentos, novas camadas sociais passaram a 

ter acesso à essa forma de auto-representação, sobretudo a burguesia. Todavia, nessa nova 

forma de auto-retrato das elites, “os signos exteriores de distinção social, tais como a 

indumentária, os objetos interiores e a própria pose, perdem o fausto do quadro da nobreza, 

para ganharem a precisão da escolha burguesa”594.  

 A vestimenta representada nas fotografias da segunda metade do século XIX teve 

como marca a simplicidade, contrapondo-se “aos babados e brocados próprios do Antigo 

Regime”. Nos termos de Mauad, a indumentária masculina assumiria a aparência de um “H”. 

O terno e as calças pretas compondo as duas hastes dessa letra, o colete ligando uma haste à 

outra, a camisa e o espaço entre as pernas, cumprindo o papel de realce da figura.  A 

indumentária masculina apresentada nas fotografias do período buscaria representar a 

“sobriedade de um burguês abastado”.  

                                                 
591 Idem, p. 106. 
592 Idem, p. 109. 
593 Idem, p. 115. 
594 Idem, p. 126. 
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 Por sua vez, a indumentária feminina tomaria como símbolo básico de sua construção 

a figura do “X”, composto pelo vestido negro, com ampla saia rodada, e os ombros, ambos, 

contrastando e realçando a parte central e estreita da figura, o que corresponderia à cintura 

feminina595. 

 É essa indumentária que podemos observar em fotografias de membros do grupo 

familiar Ribeiro da Silva, como no retrato do capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, neto do 

casal fundador da família, com sua esposa, dona Mafalda Cândida de Resende, neta do 

inconfidente José de Resende Costa (Pai) (Figura 3.46).  

 O casal residiu na fazenda do Ribeirão de Santo Antônio sendo proprietários de 

sobrados, tanto no arraial da Lage, quanto na vila de São José del-Rei (ver Figura 3.40 a 

3.42). Não nos foi possível precisar a data em que foi realizada a fotografia do casal, porém, 

tendo Antônio nascido em 1789 e falecido em 16 de Outubro de 1871, com 82 anos de idade, 

é provável que a foto seja do final da década de 1860.  

 No retrato pode-se observar a sobriedade e simplicidade de inspiração burguesa da 

indumentária do casal, o que vai de encontro aos preceitos estéticos do final do século XIX. O 

capitão apresenta-se de terno acompanhado de colete, ambos escuros, e camisa branca. Do 

mesmo modo, dona Mafalda apresenta indumentária escura, coberta por capa com colarinho 

aveludado de mesmo tom, como peculiaridade, um lenço cobre toda sua cabeça, com duas 

pontas trançando-se abaixo do queixo.  

 Talvez o uso do lenço seja uma reminiscência do vestuário utilizado por Mafalda no 

dia-a-dia em sua fazenda do Ribeirão, e a presença dele na fotografia, pode estar ligada a uma 

escolha de iniciativa própria da fotografada, tendo em vista que se tratava de uma peça 

estranha ao figurino comum às fotografias da época. Segundo Andrade, “nas figurações 

femininas também não se observam muitos adereços, ou enfeites. O Padrão encontrado foi o 

do vestido negro, com detalhes discretos em rendas ou pregas e um brinco ou broche 

pequeno”596.  

 Estudando a coleção particular de fotografias da família Almeida/Vallim, produtoras 

de café no Vale do Paraíba, Mauad constatou que “a estética facial feminina não variou em 

relação à indumentária. A maior variedade ficou por conta dos cabelos. Em 53% das fotos 

com figuração exclusivamente feminina, eles aparecem presos, ora tomados para trás, ora 

arranjados em coques trançados”597. 

                                                 
595 Idem, p. 134. 
596 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit.. (2008), p. 127 – 128.  
597 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Resgate de Memórias. Op. Cit. (1995), p. 135. 
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 Quanto à postura do casal, na Figura 3.46, ambos os personagens apresentam uma 

expressão facial austera, sobretudo o capitão Antônio Pinto, condizendo com a “intenção” 

subjacente a auto-representação que ele desejava. Membros da elite agrária da região, 

representantes da ordem (enquanto membros da guarda nacional, vereadores da câmara etc.), 

e guardiões do status quo; a elite rural “deveria” apresentar uma postura séria e severa nas 

fotografias, nos termos de Boris Kossoy: 

(...) é interessante notar o compromisso social que tinham os senhores de 
engenho e os barões do café, entre outros representantes da burguesia agrária 
e do poder, no tocante às posturas rigorosas e severas diante da câmara do 
fotógrafo. O olhar austero era quase que uma exigência, uma verdadeira 
norma: apesar de estereotipado, era entendido e recebido como indicador de 
sua posição social e de sua idoneidade moral. Tal atitude se observa nos 
daguerreótipos dos primeiros tempos assim como nas cartes-de-visite a partir 
da década de 1860598 (Grifos Nossos).  
 

 Dona Mafalda Cândida, mesmo ensaiando um olhar austero, parece mais assustada do 

que severa, na Figura 3.46. Tal deve ter sido a reação da setuagenária, perante aquela 

“estranha” máquina fotográfica, símbolo da revolução industrial e da modernidade 

oitocentista. 

 Em outra fotografia, o capitão Antônio Pinto, figurando agora sozinho, aparenta estar 

mais velho e debilitado (Figura 3.47). Essa foto certamente foi tirada após a primeira, em fins 

da década de 1860. Os cabelos do capitão estão maiores, a expressão facial já não é tão severa 

como antes, os olhos estão baixos, e os ombros caídos.  

 É possível que essa foto tenha sido tirada mesmo pouco antes de seu falecimento, no 

ano de 1871. A indumentária varia pouco em relação a da primeira foto: terno escuro, colete, 

e camisa branca, assumindo a forma de um “H”, “sóbria como de um burguês abastado”. 

 Porém, neste retrato individual, podem-se observar signos de distinção na que não 

estavam presentes na foto anterior. Trata-se da gravata reta de cor escura, que ora substituía a 

gravata borboleta, mais comum. E, sobretudo, a corrente dupla destacando-se por sobre o 

colete, com um filete saindo do centro à altura do abdômen em direção ao bolso superior 

direito, e a outra em sentido esquerdo. Uma delas certamente prendia o relógio de algibeira do 

capitão.  

 Esses relógios começaram a fazer parte da indumentária dos brasileiros nas primeiras 

décadas do século XIX, marcando presença especialmente após 1850. Nos termos de 

Andrade: 

                                                 
598  KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2ª Ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 110. 
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(...) os de algibeira ou cebolões, que mais tarde seriam conhecidos 
popularmente como relógios de bolso, de modo geral vinham acompanhados 
de uma corrente de ouro ou de prata e até mesmo de pedras preciosas. (...) 
Eram artigos importados, quase sempre ingleses ou franceses, que se 
tornaram ícones de prestígio e status599.(Grifos Nossos) 
 

 A corrente de relógio que o capitão ostenta e buscou eternizar em sua auto-

representação aparece no inventário de seus bens, realizado 1871, no qual se lê: “o cordão de 

ouro para relógio pesando dezesseis oitavas a quantia de mil réis, a quantia de sessenta e 

quatro mil réis”600, acompanhado do “relógio de ouro a sessenta mil réis”601.   

 É possível que no outro bolso do capitão, na Figura 3.47, se encontrasse “a caixa de 

ouro para rapé”602, avaliada a cem mil réis, outro item importante da indumentária masculina 

do período603. Se assim o foi, o outro filete da corrente que aparece no retrato certamente 

prendia-se à caixa para rapé. 

 No segundo retrato, o capitão não se apresenta em colete escuro, como de costume, 

mas em colete “discretamente” estampado. Suas calças também não aparentam ser escuras, 

mas de um tecido um pouco grosseiro. Esses “desvios” no padrão indumentário 

predominante, assim como o lenço de dona Mafalda, na Figura 3.46, insinuam certa 

peculiaridade nas formas de vestir dessa elite regional.  

 Relativamente distante de suas congêneres na Corte e no Vale do Paraíba, porém, 

influenciadas por elas, elites regionais, como as do arraial da Lage, buscavam assemelhar-se 

às elites da capital. Mesmo assim, em formas de auto-representação ensaiada como a 

fotografia, não “deixavam de passar” elementos específicos de sua regionalidade. 

 Outros “Pinto de Góes e Lara” deixaram sua auto-representação “eternizada” em 

fotografias que foram passadas de mão a mão aos descendentes da família, na busca pela 

manutenção da identidade do grupo. Fotos que nos chegaram como fonte de pesquisa604. 

                                                 
599 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit.. (2008), p. 132. 
600 AHET II, IPHAN/SJDR - Inventário post-mortem e Testamento, capitão Antônio Pinto de Góes e Lara 
(1871), caixa 133, fl.07. 
601 Idem. 
602 Idem. 
603 De acordo com Marcos Andrade: “Além do relógio de algibeira, o lenço e a boceta de tabaco faziam parte do 
vestuário masculino. O uso de tabaco era muito comum entre os diversos segmentos da população, sendo 
cheirado, pitado, fumado e mascado. As diferenças ficavam no tipo de fumo utilizado e na forma do uso. 
Segundo Francisco de Paula Ferreira Rezende, o cigarro era um vício comum nas classes baixas. Em todos os 
segmentos havia o costume de mascar e cheirar. O uso de cachimbos era comum entre os escravos. Mas o hábito 
predominante naquele tempo era o de cheirar tabaco. Daí a importância do uso das bocetas de prata, 
especialmente para os membros da elite. (Grifos Nossos). ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit.. (2008), p. 
133. 
604 Segundo Mauad, “a família, ao guardar determinados objetos, ao relatar certos eventos, ao organizar um 
álbum de fotografias, determina o que deve ser lembrado e preservado da ação do esquecimento. Nenhum grupo 
social tem a sua perenidade assegurada, há que se trabalhar neste sentido, daí a preocupação da família em 
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 Na Figura 3.54 encontramos o coronel Francisco Pinto de Assis Resende. Sobrinho do 

capitão Antônio Pinto, ele foi casado com uma de suas filhas, dona Senhorinha Cândida de 

Resende. O casal residiu e foi proprietário da fazenda da Lage (ver Figura 3.10), vizinha à 

fazenda do Catimbau, de seu irmão. No retrato, o coronel apresenta-se de pé, indumentária 

padrão, incluindo corrente do relógio de algibeira.  

 No cenário montado para se tirar a fotografia, chama atenção duas estruturas de paus 

amarrados com cipó sobre as quais o coronel apóia os braços. Por cima de uma delas 

encontra-se uma criança605, Álvaro Mendes, também de pé. No fundo da cena, preenchendo 

grande parte da superfície inferior, é possível observar uma estrutura que lembra os alicerces 

de pedra de uma edificação. Acima dela, uma superfície clara, possivelmente um pano branco, 

dando a impressão de ter sido esticada em alguns pontos que se sobressaem por sobre a 

estrutura de pedra. Diversas outras personagens do arraial da Lage foram fotografadas em 

cenário semelhante, como José Jacinto Lara Sobrinho (Figura 3.55), o major Antônio Alves 

de Andrade e sua família (Figura 3.56), e por fim, Zezé da Cachoeirinha e dona Fernandina 

(Figura 3.57). 

 Tais indícios nos permitem levantar a hipótese de que essas fotografias foram 

realizadas por um fotógrafo itinerante. Visitando o arraial da Lage em fins do século XIX, 

esse retratista parece ter fotografado a elite local.  

 A princípio, quando do “aparecimento” da fotografia em terras Brasileiras, em meados 

do século XIX, os poucos fotógrafos que existiam no país se concentravam em grandes 

centros como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Com o crescimento do mercado consumidor 

de fotografias, aumentou o número dos profissionais, bem como sua distribuição geográfica. 

Sobretudo após a popularização do retrato na década de 1860, com o invento de Disdère, o 

carte-de-visite (ou cartão de visitas). Esse formato de retrato conquistou a elite brasileira. Nos 

termos de Sandra Koutsoukos: 

A atração principal do cartão-de-visita era o fato de que podia ser adquirido 
a partir de quatro unidades, e quantas mais se quisesse, e ser oferecido a 
quem se desejasse, geralmente com dedicatórias no verso. Outros eram 
tirados para ornar a sala de visitas ou o álbum da família. Os cartões-de-
visita dos conhecidos e de celebridades (estes postos à venda nos próprios 
estúdios ou em livrarias, incentivando as coleções) também iam para álbuns 
ou para porta-cartões.606  

                                                                                                                                                         
manter a identidade do grupo através da preservação e transmissão de sua memória”. ESSUS, Ana Maria Mauad 
de Sousa Andrade. Resgate de Memórias. Op. Cit. (1995), p. 104. 
605 Segundo informações dos proprietários da fotografia, a criança é Álvaro Mendes Morais.  
606 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. No estúdio do fotógrafo. Representação e auto-representação de 
negros livres, forros e escravos no Brasil da segunda metade do século XIX. Campinas: UNICAMP, 2006. (Tese 
de Doutorado). p 23-24. 
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 Com a popularização do cartão de visitas e a “comodidade” de seus preços, a 

fotografia se tornaria um item acessível às diversas classes sociais, principalmente em grandes 

centros607. O que não pode ser dito das povoações abarcadas em nosso recorte geográfico. O 

crescente número de fotógrafos nas principais cidades do Império, e o aumento da 

concorrência, fez com que muitos fotógrafos, grande parte deles estrangeiros, se vissem 

“obrigados” a procurar outros mercados, percorrendo vilas e fazendas do interior, em busca de 

nova clientela, a exemplo dos “photographos Passig & Irmãos”, da “Photographia Alemã”, 

que se instalaram na Rua Muncipal, “Perto da Cadeia”, na cidade de São João del-Rei (ver 

Figura 3.44). Em anuncio publicado no jornal conservador sanjoanense “O Arauto de Minas”, 

em 1884, os alemães atentavam “ao respeitável público que a demora nesta cidade [seria] 

pequena por circunstâncias especiais”608.  

 Outros, iniciando a carreira como aprendizes em grandes estúdios, tornavam-se 

fotógrafos itinerantes, buscando angariar o capital necessário para montar seus próprios 

estúdios.  Esse foi o caso, por exemplo, de Maximino A. Riberi, “ex-empregado da muito 

acreditada casa do Sr. Pedro da Silveira no Rio de Janeiro”, que em 1889 anunciava no jornal 

Arauto de Minas, estar de passagem por São João del-Rei, “onde abrirá seu atelier, por curta 

demora”, acrescentando que todo retrato seria tirado pelo “systema instantâneo”609 (ver Figura 

3.45). Segundo Koutsoukos: 

(...) antes de conseguir o status de fotógrafo, muitos aspirantes trabalhavam 
como ajudantes (e aprendizes) em estúdios já estabelecidos. Mas para 
conseguir quantia suficiente para abrir o próprio estúdio era preciso ter 
economias, ou arrumar um associado. Outros, antes de estabelecer seus 
próprios ateliês, viram no trabalho de fotógrafo itinerante uma boa 
oportunidade de economia. O fotógrafo itinerante se aventurava pelas vilas e 
cidades do interior do país, oferecendo seus serviços rápidos, com seu 
aparato portátil. Ele procurava instalar seu “estúdio” em um hotel, ou 
pensão, numa sala alugada, ou mesmo na rua. Montava um “cenário” básico 
(que podia variar com a troca de pequenos objetos), estendia geralmente um 
painel de fundo liso e esperava que seus anúncios feitos no jornal local 
dessem o resultado esperado. O fotógrafo viajante ficava uns dias, 
dependendo do movimento do negócio, e partia610. (Grifos Nossos) 

 

                                                 
607 Idem. 
608 Fundação Biblioteca Nacional. Jornal O Arauto de Minas. Ano VIII. Edição nº 3, 30 de Março 1884, p. 3. 
Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/arauto-minas/715131. (Acesso, 02 de Dezembro de 
2013). 
609 Fundação Biblioteca Nacional. Jornal O Arauto de Minas. Ano VIII. Edição nº 2, 28 de Março 1889, p. 3. 
Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/arauto-minas/715131. (Acesso, 02 de Dezembro de 
2013). 
610 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. (2006).  p 47. 
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 Possivelmente foi um desses fotógrafos “aprendizes”, ou fotógrafos itinerantes, que 

em passagem pelo arraial da Lage, em fins do século XIX, veio a fotografar os membros da 

elite local, fazendeiros produtores de alimentos e enriquecidos comerciantes do povoado. Um 

cenário “básico”, com pequenas alterações nos objetos, pode ser observado nas Figuras 3.54, 

3.55, 3.56 e 3.57, bem como “um painel de fundo liso”, estendido ao fundo de uma 

construção, possivelmente em uma das principais ruas do arraial.  

 Porém, nos primeiros tempos, na década de 1860, quando do aparecimento dos 

retratos no formato cartão de vista, possuir um desses retratos em arraias e cidades do interior 

de Minas, como Resende Costa e Oliveira, era um requinte permitido a poucos. Somente a 

elite, aqueles que visitavam grandes centros como a corte Imperial, no Rio de Janeiro, poderia 

ostentar seus retratos em álbuns, ou trocá-los com parentes e amigos também afortunados. 

Esse foi o caso, por exemplo, das Figuras 3.46 a 3.52, com retratos do cap. Antônio Pinto de 

Góes e Lara, sua esposa, filhos e genros, tirados nas décadas de 1860 e 1870, em estúdios, 

provavelmente na Corte.  

 Os retratos realizados pelo possível fotógrafo itinerante, em visita ao arraial da Lage 

(Figura 3.54 a 3.57), parecem ser mais tardios, do fim do século XIX ou começo do XX. 

Indício disso são os dados biográficos dos fotografados, o cel. Assis Resende, nascido por 

volta do ano de 1831, falecido em 1905 com 73 anos, na Figura 3.54, já aparenta ser 

septuagenário. Por sua vez, na Figura 3.56, Francisco Vieira de Andrade, nascido em 1875, 

aparenta ser um rapazote, com por volta de seus vinte poucos anos. 

 Visitar um estúdio na corte, ou tirar uma foto em viagem ao exterior, tornara-se um 

símbolo de status elevado, principalmente nas primeiras décadas do advento da fotografia no 

Brasil (1860 – 1890). Assim, segundo Ana Maria Mauad, referindo-se à região cafeicultora do 

Vale do Paraíba:  

A presença de fotógrafos na região não garantia que a produção da imagem 
da tradicional família do Vale do Paraíba ficasse nela restrita. Ao contrário, 
acompanhando o processo de se auto-representar a partir de modelos 
exteriores, eram os famosos fotógrafos da corte Imperial os mais procurados 
pela clientela do Vale que não se eximia também de deixar registrada a sua 
passagem no exterior, através de retratos tirados em fotógrafos 
estrangeiros611. (Grifos Nossos) 

 

 Ostentar uma fotografia tirada em um estúdio de um famoso fotógrafo da corte com 

certeza era um objeto de desejo das elites imperiais612. Em se tratando da elite produtora de 

                                                 
611 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Op. Cite. (1995), p. 119 - 120. 
612 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. (2006).  p 24. 
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alimentos na comarca do Rio das Mortes, sobretudo entre as décadas de 1860 e 1890, possuir 

uma dessas fotografias, era signo de poder e distinção, que possivelmente diferenciava 

internamente a própria elite, uma vez que nem todos teriam acesso, ou se permitiriam ao luxo 

de frequentar os mais caros e mais famosos estúdios fotográficos da corte. Indício disso é o 

contraste que encontramos ao comparar o acervo fotográfico de membros do grupo familiar 

Pinto de Góes e Lara, no arraial da Lage, com origem em uma das filhas do casal fundador da 

família Ribeiro da Silva; ao acervo do grupo dos Ribeiro da Silva, Ribeiro de Oliveira e Silva 

e Ribeiro de Castro, da cidade de Oliveira, grupo com origem em dois filhos do casal 

fundador da família Ribeiro da Silva (ver Capítulo I). 

 A princípio, o que se pôde notar foi a melhor qualidade das fotografias dos membros 

da família radicados em Oliveira. Nelas, a indumentária, os cenários montados para a 

realização dos retratos, sobretudo os do final do século XIX, eram bem mais elaborados que 

aqueles encontrados no acervo de Resende Costa.  

 Mesmo se tratando de famílias que a nível municipal se inseriam entre as mais 

afortunadas e poderosas das respectivas cidades, foi o subgrupo radicado em Oliveira que 

alcançou os maiores níveis de fortuna no interior do grupo familiar Ribeiro da Silva (ver 

Capítulo II), logo em seguida vinha o subgrupo da Lage (e foi somente entre esses dois, dos 

mais afortunadas da família, que encontramos acervos preservados de fotografias do século 

XIX).  

 A diferença entre os níveis de fortunas foi observada na comparação dos inventários 

post-mortem dos membros dos dois subgrupos, tendo os de Oliveira, alcançado as maiores 

fortunas. Fato que se refletiu também, como fica evidente, na qualidade dos estúdios 

frequentados pelos membros dos dois subgrupos. Conforme podemos observar na 

comparação entre as fotografias dos Pinto de Góes e Lara (Figuras 3.46 a 3.57), com às 

fotografias dos Ribeiro da Silva, da cidade de Oliveira (Figuras 3.48 a 3.77). Nas últimas, a 

qualidade dos acessórios, a indumentária, e os estúdios frequentados pelos retratados, 

demonstram um padrão de riqueza mais elevado, quando comparado às do arraial da Lage. 

 É o que se observa, por exemplo, na Figura 3.67, na qual aparece Francisca Eulália de 

Oliveira e Silva Castro, casada com Adolfo Ribeiro da Silva Castro. Ele, filho do capitão 

Carlos Ribeiro da Silva Castro, esse, por sua vez, bisneto do casal fundador da família Ribeiro 

da Silva. Ela, filha do coronel Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, também bisneto do casal 

fundador. No canto inferior da Figura 3.67, encontra-se a inscrição “Guimarães Phot. Rio de 

Janeiro” e abaixo, “2 Rua de Gonçalves Dias 2”. Segundo Mauad,  
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A opção por deslocar-se para a corte ou para a capital da Província, para 
retratar-se, indica a existência de um ritual para produção da representação 
que envolvia a escolha do fotógrafo famoso, a passagem por lugares 
vivenciados pelos grupos dominantes, tais como o centro do Rio, 
principalmente o eixo rua do Ouvidor, Rosário, Ourives, Gonçalves Dias 
(...). (Grifos Nossos)613 
 

  

 Dona Francisca Eulália certamente se vangloriava, e ostentava no melhor móvel de 

sua sala de visitas o álbum com a fotografia tirada no “Estúdio Guimarães”, no centro do Rio 

de Janeiro, atestando e atualizando sua “passagem por lugares vivenciados pelos grupos 

dominantes”, como a “Rua de Gonçalves Dias”, no eixo das principais ruas frequentadas pela 

elite imperial brasileira. 

 Outros detalhes do retrato, que provavelmente foi tirado entre as duas últimas décadas 

do século XIX, chamam a atenção. Na indumentária, vemos que dona Francisca apresenta 

maior número de jóias quando comparados aos demais aqui analisados, sobretudo aqueles do 

grupo de Resende Costa. Podemos observar que além do tradicional brinco, que também é 

encontrado em outros retratos de figurações femininas do conjunto, a fotografada ostenta duas 

pulseiras no braço esquerdo, apoiado em rica peça de mobiliário. Um anel cravejado com 

pedra leva o olhar do observador à mão que apóia o seu rosto. Na outra mão, dona Francisca 

segura um leque, completando a indumentária, que em conjunto com o braço anteposto, 

ornado de jóias, compõe elegante pose. Olhando para um ponto fugidio, ela sugere 

serenidade. 

 Outra fotografia de um membro da família tirada na Corte foi o retrato do menino 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (Dr. Carlos Chagas), na Figura 3.77. Na foto pode ser visto 

o nome e cidade do fotógrafo: Manoel Garcia, Rio de Janeiro.  

 Do subgrupo Ribeiro da Silva radicado na cidade de Oliveira, podemos visualizar, 

além do retrato de dona Francisca, e do menino Carlos Chagas, o conjunto de fotografias nas 

Figuras 3.58 a 3.77. Na Figura 3.60, encontramos o comendador Mariano Ribeiro da Silva, 

neto dos fundadores da família Ribeiro da Silva.  Era o oitavo filho do cap. José Ribeiro de 

Oliveira e Silva, esse, que por sua vez, um dos dois filhos do casal fundador que migraram 

para Oliveira.  

 Comendador Mariano foi proprietário, dentre outras, da fazenda Bom Retiro (ver 

Figuras 3.12 a 3.15), que havia pertencido e que fora provavelmente fundada por seu tio, o 

alferes Inácio Ribeiro da Silva. Na Figura 3.60 ele aparece em indumentária padrão, incluindo 

                                                 
613 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Op. Cite. (1995), p. 126. 
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corrente do relógio de algibeira. Com a mão direita no bolso do paletó, e a outra encostada 

levemente por sobre a cintura, apresenta-se em pose comum às fotografias daquele tempo. O 

olhar é altivo, por sobe óculos em fina armação ogival; porém, as sobrancelhas caídas, e os 

lábios retorcidos, deixam passar à sua imagem, certa preocupação, talvez ele já estivesse 

acometido por alguma doença, a qual lhe levaria a morte, pouco tempo depois. Tendo ditado 

seu testamento na cidade de São João del-Rei, na véspera do Natal do ano de 1863, seu retrato 

provavelmente foi realizado, se não naquele ano, naquela década. Ele veio a falecer em 

Oliveira, no ano seguinte, em Julho de 1864614. 

 A fotografia, por esse tempo, era muitas das vezes encarada como uma forma das 

pessoas eternizarem sua memória, legando à posterioridade e aos descendentes, uma auto-

representação que gostariam de perenizar. Assim, segundo Koutsoukos, “na década de 1860 o 

retrato fotográfico se tornara uma espécie de objeto de desejo das pessoas das diversas raças e 

classes sociais, já que poderia mostrar status, honra e distinção e satisfazer seu desejo de ser 

eternizado em um pedacinho de papel” 615. 

 No retrato seguinte (ver Figura 3.60), figura o capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro, 

em fotografia de busto, indumentária padrão e gravata borboleta. Capitão Carlos, segundo 

filho mais velho do comendador Mariano, sucedeu seu pai na propriedade da fazenda Bom 

Retiro, sendo também proprietário da fazenda da Tartária (ver Figuras 3.12 a 3.18). Ele era 

avô do bacteriologista Carlos Chagas (Figura 3.77). O capitão, nascido em 1822, faleceu em 

1917, a pouco de completar uma centúria de anos vividos616. 

 Na Figura 3.61 figuram as cinco filhas do capitão Carlos: de pé, à esquerda, Joana 

Felícia de Castro Teixeira; à direita, Cândida (ou Maria Cândida) Ribeiro da Silva Castro. 

Sentadas, à esquerda, Ascensão de Castro Monteiro; ao centro, Mariana Cândida Ribeiro de 

Castro Chagas (mãe de Carlos Chagas); à direta, Maria Rita de Castro Coelho e Moura 

(Pucuta). Todas se apresentam em primorosa indumentária. A foto aparenta ser do fim do 

século XIX. No cenário podemos observar o fundo pintado com arvores à esquerda, e folhas 

que lembram às de uma palmeira, à direita. De acordo com Koutsoukos, “desenhada, ou 

pintada em trompe l’oeil, a janela com a paisagem, ou apenas a paisagem, dá uma certa 

ruptura na rigidez da decoração escolhida para o retrato (...). O fundo pintado garante 

                                                 
614 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ – Inventário post-mortem e Testamento, Mariano 
Ribeiro da Silva (1864). Caixa 46. 
615 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. (2006).  p 12. 
616 Entrevista à Rachel Ribeiro de Castro Viglioni, trineta do cap. Carlos Ribeiro. Oliveira, 18 de Novembro de 
2012. 
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profundidade à cena, mas também descentraliza, assim como o excesso de acessórios, a 

atenção do espectador do modelo representado”617. 

 Carregados de significados são os objetos apresentados na Figura 3.61. No colo de 

Mariana Cândida Ribeiro, mãe de Carlos Chagas e filha mais velha do cap. Carlos Ribeiro, 

repousa um enorme álbum de fotografias, simbolizando a linhagem e ancestralidade da 

família. Fotos com pessoas contemplando outras fotografias, ou segurando álbuns de família, 

eram comumente encontradas nas encenações do período (fim do século XIX). Assim, “elas 

estariam daquela forma chamando a atenção para as suas memórias; e, no caso das fotos de 

pessoas segurando álbuns, elas estariam ali mostrando a sua ancestralidade, as suas 

conexões”618. 

 Outro objeto que chama atenção na cena encontra-se sobre o colo de Ascensão, 

sentada à esquerda. Aparentemente o objeto lembra um diploma, amarrado com fita. Sua 

apresentação na cena poderia ter o intuito de simbolizar a educação e o letramento das filhas 

do capitão. Segundo consta em tradição oral, coletada por nós, e recorrente no discurso da 

família em Oliveira: o capitão Carlos, estudara todos seus filhos homens no colégio do 

Caraça619, uma das melhores instituições de ensino da província naquele tempo.  

 De acordo com entrevista dada por dona Rachel Ribeiro de Castro Viglioni, sobre seu 

trisavô, a um memorialista local, “apesar de o Capitão Carlos ser homem radicado no campo, 

era senhor de muitas posses, inteligente, muito avançado para sua época, e fez com que todos 

seus filhos estudassem. Formou quatro médicos e um advogado, sendo que os outros 

estudaram no Colégio Caraça e falavam Latim e Francês correntemente”620 (Grifos Nossos). 

O memorialista completa: “Capitão Carlos era avô do Dr. Carlos Ribeiro Justiniano das 

Chagas, o famoso cientista Carlos Chagas, descobridor da Doença de Chagas, e também do 

Dr. Cícero Ferreira, fundador da faculdade de Medicina de Belo Horizonte”621. 

 Tais relatos são indícios e reflexo da imagem que o capitão Carlos e sua família 

quiseram passar de si mesmos, por meio de tradições orais que chegam ao tempo presente, e 

principalmente, no que tange nossa análise, através de símbolos que buscavam representar o 

status social elevado da família, símbolos socialmente reconhecidos e evidenciados nos 

retratos do grupo, como o diploma, que repousa por sobre as mãos de Ascensão de Castro 

                                                 
617 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. (2006), p. 62. 
618 Idem, p. 70. 
619 Entrevista à Rachel Ribeiro de Castro Viglioni, trineta do cap. Carlos Ribeiro. Oliveira, 18 de Novembro de 
2012. 
620 CARVALHO, Lineu de. Op. Cit. (2007), p. 4. 
621 Idem. 
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Monteiro, na Figura 3.61. Tais constatações vão de encontro à assertiva de Mauad, sobre a 

família do barão de Joatinga, e a clientela desse formato de retrato:  

(...) tão típico do XIX, presente nas mais diversas partes do mundo, mas 
associada sempre à representação da riqueza e da distinção social, e, por 
outro lado, à construção de memórias coletivas, que servem de apoio para a 
construção, transmissão e preservação das tradições familiares próprias das 
camadas ricas da sociedade622. (Grifos Nossos) 
 

 De mesmo modo, ao reconstituir o quadro das representações sociais da elite agrária 

paulista, no auge da produção cafeeira, no rico município de Bananal, e a memória que essas 

representações engendraram, Ana Maria Mauad trabalhou, assim como nós, com dois 

materiais básicos: imagens fotográficas e narrativas de trajetórias de vidas. Materiais que ao 

serem entrecruzados permitem “o resgate de tais memórias, e, por conseguinte, a imagem que 

aquele grupo quis perenizar para todo sempre” 623 (Grifos Nossos). 

 Uma família rica, poderosa, e “letrada”. Foi essa a auto-representação que o capitão 

Carlos Ribeiro e seus filhos quiseram passar de si mesmos. Esse último quesito tratava-se de 

uma inovação àquele tempo. Seus pais, tios, e avós, com certeza não se preocuparam em 

desembolsar grandes capitais na educação dos filhos, a não ser de um ou outro que queriam 

ver tornarem-se padres. A “modernidade Oitocentista” ditava que “todos” da família – e no 

caso da família do capitão Carlos, inclusive as filhas mulheres – deveriam ser letrados e 

educados de acordo com os melhores preceitos da época.  

 Essa necessidade de aplicar capitais na educação dos filhos, principalmente os 

homens, ocorria devido às próprias mudanças na conjuntura econômica do século XIX, e nas 

mudanças do papel que caberia à família enquanto instituição social.  

 Como viemos ressaltando no decorrer de nossa dissertação, uma das principais 

mudanças no papel desenvolvido pelas famílias, no passar do século XVIII para o XIX, diz 

respeito à gradativa transformação dessas, que de unidades de produção, passaram a ser, 

sobretudo depois da metade do século XIX, também unidades de consumo e ostentação. 

Mudança própria da expansão capitalista por sobre os domínios do Império brasileiro.  

 Segundo Muriel Nazzari, ao contrário do que ocorria na colônia portuguesa do século 

XVIII, “a educação era extremamente importante no século XIX, porque uma profissão 

liberal era praticamente uma exigência para homens da elite e servia como via de ascensão 

social para os da classe média”624 (Grifos Nossos).  

                                                 
622 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Op. Cite. (1995), p. 102. 
623 Idem, p. 103. 
624 NAZZARI, Muriel. Op. Cit.(2001), p. 209.  



   
 

229 
 

 O capitão Carlos Ribeiro parece ter seguido a risca essa máxima da elite oitocentista. 

Encaminhou diversos filhos às “profissões liberais”. Fato que passou para a memória coletiva 

de seus descendentes, expressa em frases como a já citada: “Formou quatro médicos e um 

advogado, sendo que os outros estudaram no Colégio Caraça e falavam Latim e Francês 

correntemente”625.  

 Destarte os exageros da memória saudosista, o capitão formou alguns filhos em 

profissões liberais, os quais, segundo Carlos Chagas Filho, influenciaram muito seu pai na 

escolha da faculdade que viria cursar: medicina. Nas palavras de Chagas Filho  

Os homens que formaram Oliveira marcaram a alma de meu pai. 
Tenho para mim que, com razão da viuvez de Mariana Cândida, meu 
pai se aproximou muito mais dos seus tios maternos. Foi graças a eles 
que, em Oliveira, se defrontou com o estudo e a cultura. Nesse 
sentido, tê-lo-ão influenciado, decisivamente, seus tios Cícero, 
Olegário e Carlos (Calito)626. (Grifos Nossos) 

  

 Na Figura 3.59, podemos observar os detalhes internos de uma das páginas do álbum 

de retratos da família do capitão Carlos, exposta em forma de quadro, na parede da sala de 

visitas da casa de uma de suas trinetas, dona Rachel Viglioni. Essa página do álbum estrutura-

se em quatro aberturas retangulares, com dimensões compatíveis com o formato cartão de 

visitas (6x10 cm)627. Ela foi ricamente decorada em aquarela colorida com motivos florais, 

anjos e pássaros.  

 As fotografias presentes na página, não foram arranjadas de forma aleatória, mas 

evidenciam as alianças matrimoniais endogâmicas do grupo radicado em Oliveira, no qual 

encontramos um dos maiores índices de endogamia dentro da família Ribeiro da Silva (ver 

Capítulo I). Os retratos individuais de dois poderosos patriarcas da família da cidade Oliveira, 

o comendador Mariano Ribeiro da Silva e o coronel Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, 

primos em terceiro grau628; foram sobrepostos aos retratos de dois casais da família, formados 

por primos, descendentes de ambos. 

 O primeiro deles, no canto inferior esquerdo, é o casal formado por Adolfo Ribeiro da 

Silva Castro (que também aparece na Figura 3.64), filho mais velho do cap. Carlos, e neto do 

comendador Mariano, personagem do retrato que lhe vem acima; sendo que a esposa de 

                                                 
625 CARVALHO, Lineu de. Op. Cit. (2007), p. 4. 
626 CHAGAS FILHO, Carlos. Op. Cite. (1993), p. 13. 
627 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Op. Cite. (1995), p. 110. 
628 O pai de Mariano, o capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva, era irmão do avô do cel. Theodoro, o alferes 
Inácio Ribeiro da Silva, ambos, membros da segunda geração da família que migrou da região de São João del-
Rei para Oliveira, sendo um de seus primeiros povoadores, na segunda metade do século XVIII (ver Capítulo I). 
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Adolfo, dona Francisca Eulália de Oliveira e Silva, era filha do coronel Theodoro629, 

personagem do outro retrato acima, à direita. 

 O segundo casal de primos, canto inferior direito, é formado por Olegário Ribeiro da 

Silva Castro, quarto filho homem do cap. Carlos, e dona Maria Olímpia, filha de Olímpio 

Ribeiro da Silva Castro, sobrinha do cap. Carlos (o retrato do casal encontra-se ampliado na 

Figura 3.66). 

 Outra página do álbum (ver Figura 3.61) apresenta unicamente o retrato do capitão 

Carlos Ribeiro da Silva Castro, já idoso. A fotografia não vem em formato cartão de visitas630, 

mas na configuração cabinet-size, em dimensões maiores (10,6x 18cm)631, o que refletia a 

importância do personagem para a pessoa que montou o álbum, talvez uma de suas filhas. Na 

decoração da página, os mesmos motivos daquela analisada anteriormente (Figura 3.59), 

flores, arbustos e anjos, ricamente aquartelados.  

 Segundo Sandra Koutsoukos, “os álbuns das famílias expunham a história da vida de 

diversas personagens, expunham a crônica daquelas famílias; mas apenas a história que se 

queria registrar, os momentos de união, de alegria, os passeios, os ritos de passagem – quando 

muito, o único momento de tristeza era o registro da morte”632. Assim, o álbum de família 

fazia com que histórias fossem lembradas e trocadas, despertando risadas e nostalgia, porém, 

ele só deixava registrado aquilo que se queria guardar da “memória da família”, escapando-

lhe o que era avesso a sua “boa imagem”. Dessa forma, por exemplo, inexiste, no conjunto 

das fotografias que analisamos, a figura do escravo, mão de obra propulsora da economia, e 

peça chave na formação das fortunas dessa elite agrária, produtora de alimentos. 

 O coronel Theodoro aparece na Figura 3.69, sentado, com o braço direito sobre uma 

mesa forrada com pano estampado em folhagens. Na mesa repousa uma cartola escura. O 

coronel apresenta-se em indumentária padrão: calça, paletó, e coles escuros, sobre camisa 

clara, porém sem gravata.  Por cima do colete é possível ver a corrente do relógio de algibeira. 

Sua mão esquerda, fechada, repousa por sobre a perna. Apresenta bigode, volumoso 

cavanhaque e cabelos curtos, penteados para trás. Theodoro fixa seu olhar em um ponto 

distante, à sua direita, o que lhe da altiva aparência. Tendo nascido por volta do ano de 1833, 

e aparentando, nesse retrato, estar com idade entre quarenta e cinquenta anos, é possível que a 

                                                 
629 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ – Inventário post-mortem, Theodoro Ribeiro de 
Oliveira e Silva (1903). Caixa 123, fl. 3. 
630 Tratava-se de um álbum misto, para fotografias em formato tanto carte de visite, como cabinet-size. Para 
maiores informações sobre tipos de álbum do século XIX ver: KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. 
(2006).  p. 68. 
631 ESSUS, Ana Maria Mauad de Sousa Andrade. Op. Cite. (1995), p. 110. 
632 KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. Op.Cite. (2006).  p. 69. 
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fotografia na Figura 3.69 seja da década de 1870 (comparar com Figura 3.72 – Retrato a óleo 

do coronel Theodoro, com aproximadamente 60 anos). 

 Theodoro foi casado com sua “prima”, dona Eulália Carolina de Oliveira e Silva633, 

neta de Carlos Ribeiro da Silva, capitão (não confundir com o cap. Carlos Ribeiro de Oliveira 

e Silva), esse, por sua vez, irmão do comendador Mariano Ribeiro da Silva e de Theodoro 

Ribeiro de Oliveira e Silva, padrinho e benfeitor do coronel Theodoro, a quem ele deixou 

todos seus bens.  

 Dona Eulália, esposa e “prima” do coronel, também descendiam, pela linha paterna, 

do capitão mor da vila de Tamanduá, João Quintino de Oliveira634, avô de seu pai, o 

comendador João Quintino Teixeira635. Esse último casara-se com Carolina Eulália de 

Oliveira, filha do referido Carlos Ribeiro da Silva, capitão. Comendador João Quintino foi 

político importante na cidade de Uberaba, onde figurou como chefe do partido conservador, 

elegendo-se deputado provincial em duas legislaturas.  

 O coronel Teodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, e sua esposa, dona Eulália Carolina de 

Oliveira e Silva, proprietários da fazenda Lambari, e do “Sobrado da família Ribeiro” (ver 

Figuras 3.38 e 3.39) no largo da Matriz, em Oliveira (atual Casa de Cultura Carlos Chagas), 

também figuram em retratos a óleo (Figuras 3.72 e 3.73), que eram expostos na sala de 

entrada do luxuoso solar da família, no largo da matriz de Oliveira. 

 Ao analisar os retratos a óleo de dois integrantes da família Junqueira, povoadores do 

Sul de Minas, expostos em uma fazenda no município de Cruzília, Marcos Andrade afirmou:  

Ainda na fazenda Traituba, é possível perceber a importância dos retratos 
familiares, pintados a óleo, expostos na sala principal da fazenda. Se 
atualmente eles se reportam a história familiar e à dos primeiros 
proprietários da fazenda, em outros tempos, poderiam ser vistos não só como 
objetos de decoração ou ostentação no espaço doméstico, mas também de 
auto-representação das famílias de elite da região, costume bastante comum 
em várias partes do Império, em especial no sudeste escravista636. (Grifos 
Nossos) 
 

 De mesmo modo, ainda hoje se acha pendurado na parede da sala de vistas da Fazenda 

Lambari um grande quadro com o retrato do casal Acácio e Ambrosina, dentre outras diversas 

fotografias cartão de visitas, e outros formatos, retratando membros da família (ver Figura 

                                                 
633 Acervo Fórum de Oliveira sob a guarda do LABDOC/UFSJ – Inventário post-mortem, Theodoro Ribeiro de 
Oliveira e Silva (1903). Caixa 123. 
634 O naturalista francês, Auguste de Saint Hilaire, em sua viagem às nascentes do Rio São Francisco, passou 
pela “Fazenda Cachoerinha”, em 1819, onde foi recebido pelo capitão mor da vila de Tamanduá, João Quintino 
de Oliveira, ver: SANT-HILAIRE. Auguste de. Viagens às nascentes do rio São Francisco. Belo Horizonte/São 
Paulo: Itatiai/EDUSP, 1974, p. 86. 
635 Com fotografia no acervo de dona Rachel Viglioni. 
636 ANDRADE. Marcos Ferreira de. Op. Cit.(2008), p.126. 
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3.35). Coronel Acácio Ribeiro de Oliveira e Silva, quarto filho do coronel Theodoro, sucedeu 

seu pai na propriedade da fazenda Lambari, ele também aparece na Figura 3.71, em retrato de 

busto. 

 Na Figura 3.74 encontramos João Ribeiro da Silva, filho de Damaso Ribeiro da Silva, 

e neto do alferes Inácio Ribeiro da Silva, da fazenda Bom Retiro. Coronel João Ribeiro foi 

proprietário da fazenda da Lagoa (ver Figura 3.23 a 3.24), vizinha a do Lambari, de seu 

irmão, coronel Theodoro. 

 No retrato, João ostenta farda da guarda nacional, segurando com a mão esquerda o 

punho de uma espada. Essa insígnia simbolizava que o figurante era um oficial superior da 

milícia, muito provavelmente um oficial da cavalaria637. Segundo Adilson José de Almeida, 

em primoroso estudo sobre os uniformes da Guarda Nacional do Império, e o papel que essa 

indumentária exerceu no funcionamento da instituição: 

A cavalaria foi readaptada às novas condições militares e continuou 
desempenhando importante papel em guerras e outros conflitos até o início 
do século 20 (...). No entanto, durante todo este período permaneceram as 
representações sobre ela e seu armamento mais significativo, a espada, como 
unidade e equipamento militares nobres. As imagens dos cavaleiros 
montados, portando suas espadas ou fazendo carga empunhando-as à frente, 
são referências constantes dos séculos 17 a 19. Lá nos figurinos dos planos 
de uniformes da milícia está a imagem dos guardas nacionais de cavalaria, 
com ou sem o animal, mas portando a espada. No mercado a oferta para este 
armamento, proporcionalmente elevada em relação às outras peças do 
uniforme, se explica não só em função da adequabilidade da arma ao tipo de 
unidade militar, mas da representação daquela como equipamento nobre, 
ainda mais se considerarmos que ele foi oferecido também aos guardas de 
infantaria. Através da espada o que se procurava era o “enobrecimento” da 
condição de qualificado na Guarda Nacional638. (Grifos Nossos) 

  

 No retrato, João Ribeiro segura o punho da espada de forma altiva, evidenciando sua 

presença ao expor o copo da mesma até quase a altura do peito. Assim, a imagem da espada 

poderia simbolizar seu “enobrecimento” decorrente da “condição de qualificado na Guarda 

Nacional”. Essa foi a auto-representação que João quis deixar para sua posteridade. Outros 

elementos na indumentária também demonstram o mesmo. 

 Segundo o decreto imperial de 23/12/1831 que definia o primeiro plano de uniformes 

da Guarda Nacional, publicado pouco depois de sua criação, no mesmo ano, ficava 

estabelecido, em seu Art. 2º, que o distintivo dos oficiais seria: “uma estrela amarela em cada 

                                                 
637 ALMEIDA, Adilson José de. Uniformes da Guarda Nacional (1831-1852): a indumentária na organização e 
funcionamento de uma associação armada. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v. 8/9, p. 77-147 (2000-
2001). Editado em 2003, p. 86 
638 Idem. 143 – 144. 
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lado da gola o Alferes; duas o Tenente; uma esfera o Capitão; uma estrela, e uma esfera o 

Sargento-mor; duas esferas o tenente-coronel; três estrelas o Coronel chefe de legião; duas 

estrelas, e uma esfera no meio o Comandante Superior”639 (Grifos Nossos). 

 Apesar do desgaste decorrente do tempo, na Figura 3.74, é possível ver, confundindo-

se com barba de João Ribeiro, na gola da sobrecasaca, as duas esferas distintivas de sua 

condição de tenente-coronel da Guarda Nacional.  

 Outros elementos da farda do tenente-coronel demonstram que a indumentária 

ostentada por ele possivelmente se tratava de um uniforme de serviços do segundo plano de 

uniformes, e não de um uniforme de gala, definido de acordo com as normas do Decreto 

Imperial nº 957 de 18/4/1852, aprovado pouco depois das mudanças na organização da tropa 

ocorrida em 1850. De acordo com o decreto de 1852, o segundo uniforme, aquele que apesar 

de não ser explicitado no decreto, se destinaria às tarefas de serviço ordinário, seria composto 

por: 

Sobrecasaca até a metade das coxas para todos os oficiais, e uma farda sem 
abas para os não-oficiais, ambas de mangas compridas com canhões e palas 
retangulares de extremidade triangular, e para os oficiais de comando 
superior, galões na manga próximos aos punhos; e gola cobrindo todo o 
pescoço. Não há representação de bolsos. Possuíam 8 botões frontais para 
fechamento, 3 botões de menores dimensões em cada canhão, e para os não-
oficiais 1 botão em cada pala; a sobrecasaca possuía ainda 2 fileiras verticais 
paralelas de 3 botões na aba640. (Grifos Nossos) 

  

 Na Figura 3.74 podemos observar tais elementos, caracterizando que a farda ostentada 

pelo tenente-coronel João Ribeiro, tratava-se do segundo uniforme do plano de uniformes de 

1852: lá estão os sete botões frontais para o fechamento da sobrecasaca, provavelmente o 

oitavo, que não aparece no retrato, estava abaixo do cinto, pois no uniforme de gala, existia 

um total de 16 botões enfileirados; lá também podemos observar três botões no canhão641 da 

manga esquerda da farda. Além desses elementos, podemos observar que em cada ombro 

existia uma dragona642 com franjas, provavelmente douradas. As dragonas acrescidas à 

indumentária, não estando regulamentadas pelo decreto, “se constituíam em referências para o 

coronel, pois eram elementos dos uniformes de comandantes de alta patente no Exército” 643. 

                                                 
639 ALMEIDA, Adilson José de. Op.Cit. (2003), p. 86 
640 Idem, p. 90. 
641 Dobra na extremidade inferior das mangas. ALMEIDA, Adilson José de. Op.Cit. (2003), p. 145. 
642 Segundo Adilson de Almeida: “Moraes dá a seguinte definição: “distinctivo militar no hombro de galão, ou 
metal, com distinctivos dos postos; e segundo as graduações se põe no hombro esquerdo, ou direito, ou em 
ambos, com canotilhos de major inclusive para cima; a dos officiaes inferiores é de lã, panno, ou metal, com 
franja, ou sem ella”. ALMEIDA, Adilson José de. Op.Cit. (2003), p. 145. 
643 ALMEIDA, Adilson José de. Op.Cit. (2003), p. 112. 
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 Na Figura 3.76, em detalhe do quadro no qual se encontram as Figuras 3.74 e 3.75, 

podemos observar a presença de outras três fotografias: no canto inferior esquerdo, dona 

Mariana Cândida de Castro, no direito, seu marido, o comendador Mariano Ribeiro da Silva; 

ao centro, o tenente-coronel João Ribeiro da Silva; acima dele, à esquerda, dona Ambrozina 

Cândida de Castro, à direita, José Ribeiro de Oliveira e Silva (Zeca), possivelmente com farda 

de capitão, filho de Mariana e Mariano abaixo; e, no canto superior, uma filha de Zeca com 

Ambrozina, talvez Maria Ambrozina da Cunha 644. 

 Chama atenção no quadro (Figura 3.76), o modo como foi organizada a apresentação 

das fotografias, demonstrando, representando e materializando claramente as alianças internas 

à família (endogamia), assim como ocorreu à pessoa que montou o álbum com fotos dos 

descendentes do capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro (ver Figura 3.59). Em ambos os 

suportes, importantes personalidades da família são apresentadas em conjunto com seus 

descendentes que casaram entre si, evidenciando as estratégias de endogamia do grupo, que 

visavam, entre outros objetivos, a não fragmentação da fortuna familiar, e a manutenção do 

elevado status social da família na região (ver Capítulo I e II). 

 Por fim, quanto à indumentária dos Ribeiro da Silva da cidade de Oliveira, observada 

nas Figuras 3.58 a 3.77, ela não difere do padrão apontado anteriormente, tanto a feminina 

quanto a masculina. A diferença no trajar dos “Pinto de Góes e Lara” e dos “Ribeiro da Silva” 

de Oliveira residiu unicamente em detalhes como a predominância da gravata na indumentária 

masculina dos segundos. Quanto à figuração, é marcante a presença dos retratos com grupos 

de pessoas no caso das fotografias de Oliveira (ver Figura 3.62), o que não ocorreu nas 

fotografias da Lage. O cenário apresentado nas fotografias da Lage também diferia daquele 

apresentado nas fotografias dos Ribeiro da Silva da cidade de Oliveira: mais requintado, as 

fotos desse último grupo refletiam a superioridade econômica da família nessa cidade, quando 

comparada ao grupo da Lage (ver capítulo II). Refletia também a maior inserção de Oliveira 

na economia mineira de abastecimento interno, em relação ao arraial da Lage, o que pode ser 

observado no próprio estatuto político das duas povoações na segunda metade do século XIX: 

uma elevada à cidade, a outra, ainda um distrito da cidade de São José del-Rei (Tiradentes). 

 

 De um modo geral, no que tange os elementos materiais da cultura deixados pelo 

grupo familiar Ribeiro da Silva, cuja maioria dos membros constituía-se de produtores de 

alimentos na antiga comarca do Rio das Mortes, podemos concluir que: em primeiro lugar, no 
                                                 
644 Casada com seu primo em primeiro grau, o coronel Geraldo Rodrigues da Cunha, filho de Joana, irmão de 
João Ribeiro, casada com Manoel Rodrigues da Cunha Filho. CARVALHO, Lineu de. Op.Cit. (2007), p. 6. 
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âmbito das residências, a partir de meados do século XIX, podemos encontrar construções de 

novas sedes de fazendas, e algumas casas urbanas, influenciadas por um padrão estético 

específico, o neoclássico, irradiado da Corte, no Rio de Janeiro, e, sobretudo, nesse momento, 

percebemos a introdução de melhorias nas estruturas de antigas fazendas fundadas ainda no 

século XVIII, por membros da família, ou por algum de seus “aparentados”. Indício que 

corroborou com nossa hipótese de que as fazendas mineiras da antiga comarca do Rio das 

Mortes, e mais especificamente aquelas que pertenceram a membros do grupo familiar 

Ribeiro da Silva, foram concebidas dentro de uma racionalidade que possibilitava futuros 

melhoramentos em suas estruturas – tanto sociais, quanto produtivas. No que se refere a essas 

residências, foi no programa de necessidades apresentado em suas plantas (tanto nas 

construídas no século XIX, como nas do século anterior, ampliadas e modificadas nesse 

período) que se refletiu de melhor forma as mudanças pelas quais a família, enquanto 

instituição, vinha sofrendo desde meados do século XVIII, para se consolidar na segunda 

metade do século XIX. Claramente divididas em três setores: social, íntimo e de serviços; as 

plantas baixas das sedes de fazendas do século XIX, ou consolidadas nesse período, 

demonstram que às famílias, sobretudo as de elite, cada vez mais se distanciavam do universo 

do trabalho, e, por outro lado, um novo papel lhe passava a ser atribuído, materializando-se 

também na conformação dos cômodos de suas casas: elas tornaram-se, além de unidades de 

produção, unidades de consumo, que, para atestar o seu “poder”, necessitavam ostentá-lo, daí 

a ampliação ou separação de setores das residências (setor social), exclusivamente concebidos 

para essa função: as salas de visitas, rodeadas por quartos de hóspedes (alcovas), e, vez ou 

outra, por um escritório. 

 Em segundo lugar, foi nessas salas de visitas que também pudemos perceber as 

mudanças pelas quais vinha passando o interior das casas oitocentistas que pertenceram ao 

grupo familiar estudado. Se antes das primeiras décadas do século XIX, o que encontramos 

nos inventários de bens dos proprietários dessas casas foram alguns poucos móveis, rústicos, 

muitas vezes construídos espontaneamente com materiais encontrados na própria região 

(móveis como: caixas e caixões, mesas e catres, bancos e cadeiras, diferenciando-se um dos 

outros apenas por seus vários tamanhos, ou por tratar-se, vez ou outra, de um móvel 

“torneado”), por volta do segundo quartel do século XIX a situação seria diferente. Sobretudo 

depois da abertura dos portos brasileiros para o comércio exterior, o que encontramos nesses 

inventários, foi uma diversidade maior de móveis, grande parte deles provavelmente 

adquiridos fora da região (como: “cômodas”, “armários” e “espreguiceiros”), sendo que, na 
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segunda metade do século XIX, se consolidaria a presença desses “novos” móveis, muitos 

deles importados e ostentados nas “salas de visitas” das residências, tais como: “relógios de 

paredes”, “cadeiras, marquesas e sofás de palhinha” (móveis que, pela primeira vez no Brasil, 

formariam um conjunto mobiliário concebido de uma só vez para preencher um cômodo 

específico da casa), e, vez ou outra, se tratando de uma família de grande fortuna, pôde-se 

encontrar um piano importado. 

 Por fim, era também nessas “salas de visitas” que os fazendeiros e suas esposas 

apresentavam as fotografias da família, em porta retratos sobre a “cômoda”, ou em ricos 

álbuns decorados, nos quais figuravam os “importantes” membros do grupo, buscando atestar 

a influência e o poder da família. Algumas dessas fotografias, tirados na Corte, 

materializavam no álbum de retratos a auto representação do pertencimento à elite do império, 

tal qual a imagem que seus proprietários queriam passar de si mesmos. Porém, figurando na 

maioria das vezes sozinhos nas fotografias, esses sujeitos deixavam entrever, juntamente com 

as feições pesadas, e a sobriedade e seriedade de inspiração burguesa de seus trajes, o 

“espírito” de um tempo que se consolidara, no Brasil, na segunda metade do século XIX, o 

tempo do individualismo e do consumo, o tempo em que à família, enquanto instituição, 

sobretudo à de elite, não caberia mais somente o papel da produção material, mas também, e 

subordinando-o, o papel do consumo e da ostentação.  
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Figura 3 

 
Fachada Frontal - Fazenda do Mato Dentro (Ritápolis) – Detalhe dos anexos à direita (cozinha e área de 
serviços) e a esquerda (quartos). A configuração levou Helena Martins a afirmar que a sede da fazenda mais 
parece “um conjunto de casas do que apenas uma unidade”. 

 

Figura 3.1 

 
Varanda Entalada e Capela - Fazenda do Mato Dentro (Ritápolis) – Detalhe da ermida, com pé direito elevado; 
do acréscimo à esquerda, no fundo da ermida, destino a quarto de hospedes.  
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Figura 3.2 

 
Fachada dos Fundos - Fazenda do Mato Dentro (Ritápolis) – Detalhe do Acréscimo à direita, com quartos; e 
parte do muro com portal à esquerda, cercando o pátio destinado à área de serviços (cozinha externa), senzala 
das mucamas, e quintal com frutas e hortaliças. 

 

Figura 3.3 

 
Antigo Engenho de Cana da Fazenda do Mato Dentro (Ritápolis) – Detalhe do calçamento de pedras que levava 
à entrada principal do edifício onde funcionava o engenho, na lateral direita do prédio. 
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Figura 3.4 

 

 
Quintal Murado da Fazenda do Mato Dentro (Ritápolis), no quintal se plantava hortaliças, ervas diversas, frutas e 
árvores de espinhos (frutas cítricas como laranjas, limões, limas, mexericas etc.) – Detalhe da cozinha, em 
adobe, à esquerda, acrescida à construção original, provavelmente no começo do século XIX. 

 

Figura 3.5 

 
Planta Baixa da Sede da Fazenda do Mato Dentro. 
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Figura 3.6 

 
Fachada Frontal da Fazenda São Miguel (Ritápolis) – Detalhe da capela construída perpendicularmente a casa, 
com telhado em duas águas separado da construção principal, elevando-se acima do pé-direito da sede, 
acrescida, provavelmente, na primeira metade do século XIX. 
 

Figura 3.7 

 

 
Vista lateral direita da Fazenda São Miguel (Ritápolis). Detalha do pátio interno da sede, cercado com altos 
muros de pedra, sobrepostos por telhas canal, e seu portal de madeira, com pequeno telhado em duas águas. 
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Figura 3.8 

 
Fachada dos Fundos - Fazenda São Miguel (Ritápolis) – Detalhe da divisão dos dois pátios traseiros da sede, à 
esquerda, cercado com altos muros de adobe, o terreiro reservado a secagem de cereais, em frente à parte 
assobradada da sede, onde em um dos porões se guardava as colheitas em um grande “caixão de mantimentos”, 
que lá ainda existe (ver Figura 3.27). À direita, cercado com muros mais baixos, em pedra seca, pátio do paiol 
com telheiro para proteção de carros de boi. 

Figura 3.9 

 

 Planta Baixa da Sede da Fazenda São Miguel. 
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Figura 3.10 

 
Fachada Dianteira da sede da Fazenda da Lage (Resende Costa) – Detalhe do muro de pedras cercando o pátio 
em frente a casa.  

 

Figura 3.11 

 
              Planta Baixa da Sede da Fazenda da Laje. 
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Figura 3.12 

 

Fachada dianteira da Fazenda Bom Retiro (Oliveira). 

 

 

 

Figura 3.13 

 

Fachada lateral direita da Fazenda Bom Retiro (Oliveira).  
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Figura 3.14 

 
Croqui da vista de entrada da Fazenda Bom Retiro (Oliveira).  
 

Figura 3.15 

 

 
Planta baixa da sede da Fazenda Bom Retiro. 
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Figura 3.16 

 
Fachada Dianteira da Fazenda da Tartária em vários momentos (S. Antônio do Amparo). Detalhe da parte 
assobradada com pequena varanda que posteriormente foi alongada. 
 

Figura 3.17 

 
Croqui da vista lateral da Fazenda da Tartária (S. Antônio do Amparo).  Detalhe da frente assobradada à direita e 
das janelas em verga reta da lateral esquerda, em cômodos menos “nobres”. 
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Figura 3.18 

 
Planta baixa da sede da Fazenda da Tartária. 
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Figura 3.19 

 

 

Croqui da vista frontal da Fazenda Lambari (S. Francisco de Paula). 
 

Figura 3.20 

 
Vista frontal da Fazenda Lambari (S. Francisco de Paula).  
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Figura 3.21 

 
Vista da lateral direita da Fazenda Lambari (S. Francisco de Paula). Detalhe da parte assobradada da sede, e os 
muros de pedra cercando o pátio frontal à direita, parcialmente calçado de pedra, em primeiro plano na 
fotografia. Segundo tradição oral, o lugar já foi utilizado como ceva de porcos.  
 

Figura 3.22 

 
Planta Baixa da Sede da Fazenda Lambari. 
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Figura 3.23 

 
Croqui da vista frontal da Fazenda da Lagoa (S. Francisco de Paula).  
 

Figura 3.24 

 
Planta baixa da sede da Fazenda da Lagoa. 
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Figura 3.25 

 
Fachada frontal da Fazenda Salva Terra (Resende Costa). Detalhe do curral e barracão de pedras.  
 

 

 

Figura 3.26 

 
Vista da lateral esquerda e dos fundos da Fazenda Salva Terra (Resende Costa). 
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Figura 3.27 

 
Caixões de mantimentos das fazendas Lambari, São Miguel e Bom Retiro. À esquerda, o caixão de mantimento 
no quarto ao lado da dispensa da Fazenda Lambari; no canto direito inferior, caixão de mantimentos na copa da 
Fazenda Bom Retiro; no canto superior Direito, caixão de mantimentos no porão da Fazenda São Miguel, 
detalhe do interior do caixão, com uma das taboas que fazia a divisão interna.  
 

Figura 3.28 

 

  

Catres e Camas - Fazendas Lambari, São Miguel e Bom Retiro. No canto superior esquerdo, catre e cama de 
casal na Fazenda São Miguel; no canto superior direito, catre “tosco” na alcova de frente à sala de entrada da 
Fazenda Bom Retiro; no canto inferior esquerdo, cama de casal com dossel, Fazenda Bom Retiro. No canto 
inferior direito, catre da alcova em frente à sala de visitas na Fazenda Lambari. 
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Figura 3.29 

 
Camas e Catres da Fazenda Lambari. No canto inferior esquerdo, catre “com suas grades na cabeceira e suas 
tábuas por baixo”. No canto superior esquerdo, cama de casal torneada que, segundo tradição familiar, teria 
pertencido ao coronel Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva. Reza a lenda que a cama foi guardada durante anos 
nos porões da fazenda depois de nela ter pernoitado um visitante que viria a morrer, após estadia na fazenda, de 
uma doença extremamente contagiosa. 
 

Figura 3.30 

 

Relógios de parede (carrilhão) – Fazendas Bom Retiro, Lambari e da Serra. À esquerda, relógio carrilhão, na sala 
de jantar da Fazenda Lambari, talvez aquele “relógio de parede” que, em 1859, Theodoro Ribeiro, o padrinho, 
deixou a seu afilhado, coronel Theodoro.  Ao centro, carrilhão e cadeira de balanço de palhinha na sala de visitas 
da Fazenda Bom Retiro. À direita, relógio de parede que pertenceu a Adolfo Ribeiro da Silva Castro, 
proprietário da Fazenda da Serra (Itapecerica). 
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Figura 3.31 

 
Canastras e baú - Fazendas Lambari, Bom Retiro e Mato Dentro. No canto superior direito, com as iniciais T. R. 
O. S., do coronel Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva, canastra de couro com taxas de latão e fechadura de 
ferro; ao lado, baú de madeira com detalhes em couro e taxas de latão, ambos da Fazenda Lambari. No canto 
inferior esquerdo, da Fazenda Mato Dentro, canastra de madeira com fechadura, talvez aquela canastra “pequena 
com chave” descrita no inventário de 1864 do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva. No canto inferior direito, 
canastra de couro cru com pequenas taxas de ferro, Fazenda Bom Retiro. 
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Figura 3.32 

 
Marquesas de palhinha - Fazendas Bom Retiro, Lambari e casa de dona Rachel Viglioni. Primeira, de cima para 
baixo, marquesa de palhinha – Fazenda Bom Retiro. Segunda, marquesa de palhinha, residência dona Rachel 
Viglioni, trineta do capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro. Terceira, marquesa de palhinha – sala de visitas, 
Fazenda Lambari. 
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Figura 3.33

 
Cabides de parede - Fazendas Mato Dentro e São Miguel. À esquerda, cabides de parede na sede da Fazenda 
Mato Dentro. Ao centro, cabides de madeira nas paredes da Fazenda São Miguel. À direita, porta de entrada de 
quarto de senzala na Fazenda Mato Dentro, no detalhe, acima, cabide de madeira na parede da senzala. 
 

Figura 3.34 

 
Conjunto de mobília de sala de visitas - Fazenda Lambari. Detalhe dos finos móveis de jacarandá: ao centro, 
mesa com tampo de mármore branco, aos fundos, sofá em jacarandá revestido com palhinha da Índia.  
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Figura 3.35 

 

 
 
 
Sala de visitas da Fazenda Lambari. Detalhe do “sofá em jacarandá revestido com palhinha da Índia, mostrando 
na parte superior do encosto uma moldura sinuosa, com a parte superior em linhas retas no centro, acentuando 
sua horizontalidade”.  
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Figura 3.36 

 

 
Piano Rönisch - Fazenda Lambari. Detalhe do brasão e da logomarca com a inscrição “Carl Rönisch Dresden”, 
localizada na parte de dentro da caixa do piano.  
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Figura 3.37 

 
Sala de Visitas – Fazenda Bom Retiro. Detalhe do conjunto de móveis de palhinha. 
 
 

Figura 3.38 

 
“Sobrado da Família Ribeiro” no Largo da Matriz de Oliveira/MG. O prédio foi construído pelo coronel 
Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva no largo da Igreja Matriz da cidade de Oliveira. Tendo começado as obras 
por volta do ano de 1884, elas foram paralisadas em 1888 devido à abolição da escravatura. O edifício abrigou o 
Fórum da Cidade de Oliveira entre 1913 e 1977, sendo restaurado pelo IEPHA entre 1982 e 1983, para sediar a 
“Casa de Cultura Carlos Chagas” (MENDONÇA, Heraldo Tadeu Laranjo. Op. Cit. (1987). p. 107). Vide a 
semelhança arquitetônica entre o sobrado, e o Fórum da cidade de Vassouras/RJ, antiga casa do Barão de 
Ribeirão, in: TELLES, Augusto Carlos da Silva. O vale do Paraíba e arquitetura do café. Rio de Janeiro: 
Capivara, 2006. p. 71. 
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Figura 3.39 

 

 

Croqui e planta baixa do “Sobrado da Família Ribeiro” – Oliveira/MG.  
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Figura 3.40 

 
Sobrado dos “Pinto de Góes e Lara” – Resende Costa/MG – Edificado no largo da matriz do “Arraial da Lage”, 
atual Resende Costa, o sobrado pertenceu à diversos membros da parentela dos ‘Pinto de Góes e Lara”, uma das 
ramificações do grupo familiar Ribeiro da Silva.  

Figura 3.41 

 
“Sobrado dos Pinto de Góes e Lara” e Matriz de Resende Costa/MG. Segundo o professor Antônio de Lara 
Resende, “Um passadiço de sólidas peças de madeira extenso, de uns quinze metros senão mais, a uns cinco do 
nível da rua, ligava o solar dos Pinto-Lara às tribunas que na igreja-matriz só a eles se reservavam. Aquele 
passadiço, que não mais existia no tempo em que comecei a me entender por gente [começo do século XX], 
dispensava os habitantes e hóspedes do sobrado de pisar o chão de rua para irem à igreja e de lá voltarem”. 
RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. (1970). p. 115. 
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Figura 3.42 

 
“Sobrado dos Pinto de Góes e Lara” nos “Quatro Cantos” da vila de São José - Tiradentes/MG.  
 

Figura 3.43 

 
Chácara do Dr. Gervásio – Resende Costa/MG. 
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Figura 3.44 

 
 
Anúncio da “Photographia Alemã” – Jornal Arauto 
de Minas (São João del-Rei - 1884). Fundação 
Biblioteca Nacional. Jornal O Arauto de Minas. 
Ano VIII. Edição nº 3, 30 de Março 1884. p. 3.  
 

 

 

Figura 3.45 

 
Anúncio de fotógrafo itinerante – Jornal Arauto de 
Minas (São João del-Rei - 1889). Fundação 
Biblioteca Nacional. Jornal O Arauto de Minas. 
Ano VIII. Edição nº 2, 28 de Março 1889. p. 3.  
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Figura 3.46 

 
Cap. Antônio Pinto de Góes e Lara e dona Mafalda 
Cândida de Resende (neta do inconfidente José de 
Resende Costa, o pai). (Década de 1860). 
 

 

Figura 3.47 

 
Cap. Antônio Pinto de Góes e Lara (neto do casal 
fundador da família Ribeiro da Silva). (Final da 
década de 1860) 
 

Figura 3.48 

 
Dona Maria José de Resende (5ª filha do cap. 
Antônio Pinto). (Década de 1880) 
 
 
 

Figura 3.49 

 
Capitão Joaquim Pinto Rodrigues de Lara (sobrinho 
e genro do cap. Antônio Pinto). (Década de 1880) 
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Figura 3.50 

 

 
 

Francisco Machado de Assis Resende e Lídia 
Mafalda de Resende (11ª filha do cap. Antônio 
Pinto). (s.d.) 
 

Figura 3.51 

 

 
 

José Carlos de Assis Resende, Mafalda Cândida de 
Resende, e filho homônimo do pai (10ª filha do cap. 
Antônio Pinto de Góes e Lara). (s.d.) 

 

Figura 3.52 

 

 
 

Pedro Pinto de Resende (12ª filho do cap. Antônio 
Pinto de Góes e Lara). (s.d.) 
 
 
 

 
 

Figura 3.53 

 

 
 

Dona Francisca de Paula Monteira de Resende, o 
ten. cel. Geraldo Pinto de Resende e Maria de 
Assumpção Resende (Neta do casal). Data: 1902. 
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Figura 3.54 

 
 

Cel. Francisco Pinto de Assis Resende (1831 – 
1905), sobrinho e genro do cap. Antônio Pinto. Foi 
proprietário da Fazenda da Laje em Resende 
Costa/MG. A criança é Álvaro Mendes. (s.d) 
 

Figura 3.55 

 

 
 

José Jacinto Lara Sobrinho, filho de Joaquim Pinto 
de Góes e Lara e Custódia Josina Lara. Avô de 
Dora Lara, proprietária do acervo. José Jacinto veio 
da Fazenda Boa Vista, em Belo Vale/MG, para 
Resende Costa, onde abriu armazém de “Secos e 
Molhados”. (s.d.) 

Figura 3.56 

 
 

Major Antônio Alves de Andrade (1855 - 1917), 
sua esposa, Camila Vieira de Andrade, e o filho 
único do casal, Francisco Vieira de Andrade (1875 
- 1949), proprietários da Fazenda Quebra Macho / 
Cel. Xavier Chaves/MG. (s.d.) 
 

Figura 3.57 

 

 
 

Zezé da Cachoeirinha e Dona Fernandina.. (s.d.)  
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Figura 3.58 

 

 
 

Comendador Mariano Ribeiro da Silva (Neto do 
Casal Fundador da Família Ribeiro da Silva). 
(Aproximadamente 1863) 
 
 

Figura 3.59 

 
 

Detalha do Álbum. Mariano Ribeiro (Pai do cap. 
Carlos Ribeiro).  

Figura 3.60 

 

  
 

Capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro (1822 – 
1917), avô de Carlos Chagas. (s/d) 

 
Figura 3.61 

 

 
 
Detalha do Álbum. Capitão Carlos Ribeiro da Silva 
(filho do comendador Mariano).  
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Figura 3.62 

 

 
 

Filhas do capitão Carlos (Acima: Joana, Maria; 
Abaixo: Ascensão, Mariana Cândida de Castro 
Chagas, mãe de Carlos Chagas), e Maria Rita.  (s.d) 
 

Figura 3.63 

 
 
Filhas do capitão Carlos (Ascensão e Joana).  (s.d) 
 

Figura 3.64 

 

 
 

Adolfo Ribeiro da Silva Castro. Filho mais velho 
do cap. Carlos.  (s.d) 

 
Figura 3.65 

 

 
 

Carlos Ribeiro da Silva Castro (Calito). 2º Filho 
homem do cap. Carlos.  (s.d) 
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Figura 3.66 

 
 

Olegário Ribeiro da Silva Castro (3º Filho Homem 
do cap. Carlos) e Maria Olímpia (Esposa e Prima).  
(s.d) 

 
Figura 3.67 

 
 
Francisca Eulália de Oliveira e Silva Castro. Casada 
com Adolfo Ribeiro. Filha de Theodoro Ribeiro de 
Oliveira e Silva, ao lado.  

 

Figura 3.68 

 

 
 

Orozimbo Ribeiro da Silva Castro (27/09/1868 – 
25/11/1929) (4º Filho Homem do cap. Carlos) e 
Eulália Adolfina de Castro (06/09/1880 – 
01/03/1949).  (s.d) 
 

Figura 3.69 

 
 

Cel. Theodoro Ribeiro de Oliveira e Silva (1833 - 
1903), neto de Inácio Ribeiro da Silva, herdou toda 
fortuna de seu padrinho e homônimo, Theodoro 
Ribeiro, irmão do comendador Mariano, ambos, 
primos em primeiro grau de Damaso, pai do cel. 
Theodoro (o afilhado). Foi proprietário da Fazenda 
Lambari, e construtor do sobrado que abriga a atual 
Casa de Cultura Carlos Chagas em Oliveira / MG.  
(Data: aproximadamente década de 1870). 
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Figura 3.70 

 

 
 

Comendador João Quintino Teixeira, sogro do 
coronel Theodoro. Foi deputado provincial em duas 
legislaturas. Era neto de João Quintino de Oliveira, 
capitão mor da vila de Tamanduá.  (s.d.) 

 
Figura 3.71 

 
 

Cel. Acácio Ribeiro de Oliveira e Silva, filho e 
sucessor do pai, cel. Theodoro, na propriedade da 
Fazenda Lambari. (s.d.) 
 

 

Figura 3.72 

 

 
 

Retrato a Óleo do coronel Theodoro Ribeiro de 
Oliveira e Silva. (s.d.) 
 
 

Figura 3.73 

 

 
 

Retrato a Óleo de dona Eulália Carolina de Oliveira 
e Silva. Filha do comendador João Quintino 
Teixeira com Carolina Eulália de Oliveira, essa, por 
sua vez, filha do capitão Carlos Ribeiro da Silva, 
irmão do comendador Mariano e de Theodoro 
Ribeiro de Oliveira e Silva (padrinho, homônimo, e 
benfeitor de seu marido). (s.d.) 
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Figura 3.74 

 

 
 

Ten. Cel. João Ribeiro da Silva, irmão do cel. 
Theodoro. Foi proprietário da Fazenda da Lagoa em 
Oliveira / MG. Detalhe do uniforme da guarda 
nacional.  (s.d) 
 
 

Figura 3.75 

 
 
Capitão José Ribeiro de Oliveira e Silva (o neto), 
filho do comendador Mariano Ribeiro da Silva. 
Detalhe do uniforme da guarda nacional.  (s.d.) 

Figura 3.76 

 

 
 
 

Detalhe do Quadro. Ao centro o ten. cel. João 
Ribeiro; acima, capitão José Ribeiro de Oliveira e 
Silva e sua esposa, Ambrosina Cândida de Castro 
(filha de João Ribeiro), canto superior: filha do 
casal. Abaixo: o casal, Mariana e comendador 
Mariano Ribeiro da Silva (Pais de José Ribeiro de 
Oliveira e Silva).   

 
 
 
 

Figura 3.77 

 

 
 
 

O menino Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (Dr. 
Carlos Chagas). Detalhe do nome e cidade do 
fotógrafo (Manoel Garcia – Rio de Janeiro). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A reconstituição da trajetória do grupo familiar Ribeiro da Silva, do século XVIII ao 

século XIX, nos permitiu observar diversas práticas sociais empregadas por sujeitos reais, 

“encarnados”, que em seu conjunto, e no conjunto de suas “existências”, deram vida a um 

recorte de realidade, que a título metodológico, denominamos de “grupo familiar Ribeiro da 

Silva”. Ao mesmo tempo, a partir dessa delimitação, pudemos testar um conceito 

extensamente debatido pela historiografia, a saber, o conceito de “família patriarcal 

brasileira”.  

 Também pudemos observar implicações práticas do uso desse conceito na análise da 

dinâmica social do grupo, mais precisamente, nas possíveis relações entre a prática migratória 

da família e o processo de povoamento do Oeste da comarca do Rio das Mortes; as 

consequências econômicas e materiais desse movimento, bem como as estratégias que o 

possibilitaram. 

 Por fim, foi possível observar na trajetória do grupo as mudanças já apontadas pela 

historiografia acerca do papel da família brasileira, enquanto instituição, do século XVIII ao 

fim do século XIX. 

 Os subgrupos do grupo familiar Ribeiro da Silva, formados a partir do casamento de 

membros da segunda geração da família, desenvolveram diversas estratégias (calcadas em 

valores patriarcais) que, dentre outros objetivos secundários, visaram, sobretudo, garantir a 

reprodução e expansão dos padrões de poder e riqueza da parentela. Para isso, seus membros, 

sujeitos históricos, utilizaram-se estrategicamente de práticas sociais comuns à dinâmica das 

famílias daquele tempo (alguns de forma mais bem sucedida que outros), práticas tais como: 

uniões exogâmicas com a elite local (tanto econômica, quanto a de primeiros povoadores), a 

migração para áreas de fronteira (regiões privilegiadas para alocação de capitais ociosos 

advindos da região central da capitania), e, por fim, quando lhes foi possível, ou seja, a partir 

da terceira geração da família, utilizaram-se também das uniões endogâmicas à parentela 

(índice da consolidação do poder dos subgrupos da família nas diversas localidades para as 
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quais migraram, em sua maioria, no Oeste da comarca do Rio das Mortes), e que lhes servia, 

dentre outros objetivos, para a manutenção da fortuna da família dentro do próprio grupo. 

 O sucesso, ou não, do uso estratégico dessas práticas, garantiu a cada subgrupo da 

família, na respectiva região para qual migrara, a formação e a manutenção de fortunas (posse 

de grande concentração de terras e de mão de obra escrava). Esse sucesso foi consequência 

direta da capacidade dos elementos do grupo de se utilizar estrategicamente das referidas 

práticas (exogamia com a elite local, migração, e endogamia). Assim como a manutenção 

dessas fortunas se deu pela reprodução das mesmas práticas por outras gerações da família.  

 Todos esses indícios nos levaram a concluir, corroborando com a assertiva freyriana 

sobre o papel da família no processo de povoamento das terras brasileiras, que ela (patriarcal, 

e que não coabitando o mesmo fogo, possuía características de família extensa) foi elemento 

primordial à reprodução e expansão da sociedade mineira do século XVIII e XIX, sobretudo 

em áreas rurais e no povoamento de regiões de fronteira. 

 Sobre as fortunas angariadas por membros do grupo nas diversas localidades da 

comarca do Rio das Mortes para as quais migraram, sobretudo no Oeste, pudemos observar 

que a maior parte das fortunas se concentrou na cidade de Oliveira, seguida pelo arraial da 

Lage (atual cidade de Resende Costa), correspondendo exatamente às regiões para as quais 

encontramos os maiores índices de endogamia no interior da família durante o século XIX. 

Isso comprova que essa estratégia esteve estritamente ligada à manutenção da riqueza do 

grupo dentro da própria família. 

 Por outro lado, pudemos constatar que a possibilidade de formação de grandes 

fortunas esteve restrita a poucos membros do grupo em localidades como o arraial de Santa 

Rita do Rio Abaixo (atual cidade de Ritápolis), e também, de certa forma, no arraial da Lage 

(nesse último, apesar de termos encontrado expressiva concentração de grandes fortunas, de 

mesmo modo encontramos um grande percentual de pequenas fortunas, reflexo da 

desigualdade nas condições da formação de fortunas).  

 Em regiões como Formiga (no extremo Oeste da comarca) e Carrancas (no Sul da 

comarca), parece que a maioria dos membros da família Ribeiro da Silva empobreceu no 

decorrer do século XIX, sendo que somente uma pequena minoria deles, um ou dois, 

atingiram níveis consideráveis de fortuna no período. O que se justificaria, tanto pela mal 

sucedida utilização das supracitadas estratégias familiares (exogamia com a elite local, 

migração do excedente familiar, e sucessivamente a endogamia interna à parentela), quanto 
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pelas características próprias do momento e/ou do lugar para o qual os membros desse grupo 

migraram.  

 O arraial de Formiga, quando os membros da família para lá migraram no final do 

século XVIII, por estar muito distante da sede da comarca, e em uma região pouco povoada, 

tratava-se de verdadeiro sertão, sendo que seus moradores, naquele período (o que viria a 

mudar no segundo quartel do século XIX), encontravam expressivas dificuldades para o 

escoamento de sua produção, restringindo as possibilidades de formação de grandes fortunas 

naquele momento. Realidade bem diferente daquela encontrada pelos membros da família que 

migraram para o arraial de Oliveira, mais próximo da sede da comarca (a vila de São João 

del-Rei) e da capital mineira (Vila Rica - Ouro Preto),  grandes centros consumidores da 

produção local. 

 Por outro lado, no arraial de Carrancas, quando os membros da família para lá 

migraram no fim do século XVIII, por se tratar de uma região de povoamento antigo, parece 

ter existido pouca oferta de terras, provavelmente devido ao grande monopólio na região, o 

que também parece ter impossibilitado, junto às estratégias matrimoniais mal sucedidas da 

família, a formação de grandes fortunas por um número considerável de membros do 

subgrupo radicado no local. Ao contrário do que ocorreu, por exemplo, com membros da 

família que se estabeleceram no arraial da Lage, que mesmo se localizando em uma região de 

povoamento antigo, em suas proximidades eles puderam encontrar alguma oferta de terras não 

monopolizadas, ao mesmo tempo em que souberam empregar de forma mais eficaz estratégias 

matrimoniais como a exogamia com a elite local, possibilitando que boa parcela dos membros 

desse subgrupo formassem grandes fortunas. 

 Outros fatores próprios da reprodução das famílias, como o favorecimento de alguns 

dos filhos na distribuição dos bens dos pais, também influenciou na capacidade dos 

descendentes de formarem ou não grandes fortunas. Vimos que o padre Barnabé Ribeiro da 

Silva, o filho homem mais privilegiado na distribuição dos bens do casal fundador da família, 

tornou-se um grande fazendeiro, migrando para a região de Formiga no século XVIII, onde 

possuía duas fazendas quando faleceu, deixando indícios de ter constituído família no local, 

porém, infelizmente, não pudemos medir os níveis das fortunas de seus possíveis 

descendentes. Em Formiga trabalhamos somente com as fortunas dos descendentes de outro 

membro da família, o alferes Manoel Ribeiro da Silva, encontrando indícios de que apenas 

um deles formou grande fortuna, aquele que em meados do século XIX tornara-se vereador na 

câmara da vila nova da Formiga, Albino Ribeiro da Silva, neto de Manoel. 
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 O segundo filho mais privilegiado na distribuição de bens do casal fundador da família 

foi Luiz Ribeiro da Silva, pai do guarda-mor Antônio Ribeiro da Silva, que de acordo com os 

estudos de Afonso Alencastro Graça Filho, foi um dos dez maiores fazendeiros da região de 

São João del-Rei no século XIX. O favorecimento de seu pai na distribuição dos bens do casal 

fundador, bem como seu próprio favorecimento na distribuição dos bens do casal de seus pais, 

serviu-lhe, mais que qualquer uma das estratégias analisadas anteriormente (endogamia, 

migração, e exogamia) na formação de sua fortuna. Um caso a parte dos diversos casos 

abordados nesse estudo, porém uma exceção que confirma a regra, pois, estabelecido nos 

arredores de São João, mais precisamente no arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, o guarda 

mor foi talvez o único da família a amealhar grande fortuna nessa região, na qual encontramos 

o maior número de pequenas fortunas dentre o conjunto das fortunas da família. Para isso foi 

preciso que seu avô e seu pai empregassem uma estratégia distinta daquelas empregadas 

comumente pelos demais membros do grupo (endogamia, migração, e exogamia), e por sua 

natureza, impossível de ser empregada por muitos deles para o fim de enriquecimento de todo 

grupo: o favorecimento de um filho, em detrimento de outros, na divisão dos bens da família.  

 Ao reconstituirmos a trajetória de Luiz Ribeiro e seu filho, o guarda-mor, pudemos 

observar que foi também a produção de mantimentos para o abastecimento interno que lhes 

possibilitou a formação de riqueza considerável. A fortuna do guarda-mor equivaleu às 

fortunas de médios senhores de engenho do litoral baiano no mesmo período. Demonstrando 

que a economia de abastecimento interno, como a praticada no Oeste da comarca do Rio das 

Mortes, pôde proporcionar aos fazendeiros da região, fortunas próximas a de seus congêneres 

cujos produtos da lavoura destinavam-se à economia de exportação.  

 Por fim, no que se refere à cultura material dos membros da família Ribeiro da Silva, 

que em sua maioria foram fazendeiros produtores de mantimentos, podemos concluir que a 

partir do segundo quartel do século XIX, com a consolidação da economia voltada para o 

abastecimento, sobretudo da corte no Rio de Janeiro, e devido à própria influência decorrente 

dessa ligação com a capital do Império, as construções das sedes de fazendas e de algumas 

casas urbanas de membros da família passaram a se pautar pelo padrão estético neoclássico, 

irradiado da corte no Rio de Janeiro. Foi também no decorrer do século XIX que percebemos 

a introdução de melhorias nas estruturas de antigas fazendas da família, fundadas ainda no 

século XVIII, confirmando que elas haviam sido concebidas dentro de uma racionalidade que 

lhes possibilitou a introdução de melhoramentos estruturais.  
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 Importante também foi constatar que nas plantas-baixas dessas sedes de fazendas 

refletiram-se as mudanças pelas quais a família da elite brasileira vinha passando desde o 

século XVIII para o século XIX, distanciando-se do universo do trabalho, para se tornarem, 

no final do Oitocentos, além de unidades produtivas, também, unidades de consumo e 

ostentação. O mesmo pôde ser observado na introdução de novas peças de mobiliário e de 

maiores setores das residências voltados para o ato de se receber. Nesses lugares da casa 

materializava-se o que se tinha de melhor na modernidade oitocentista, era ali também que os 

fazendeiros e suas esposas apresentavam às visitas as fotografias da família, artefatos que 

sintetizavam o “espírito” de um tempo que se iniciava no Brasil, entre a elite, durante a 

segunda metade do século XIX: o tempo do individualismo, em que o universo da família, 

sobretudo o das famílias de elite, desvinculou-se gradativamente do universo do trabalho, 

tornando-as o seio do consumo e da ostentação que este trazia.  
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