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O presente trabalho não se iniciou com a pesquisa de doutorado. Ele começou 

com duas monografias e uma dissertação de mestrado. Os trabalhos anteriores 

buscavam levantar aspectos biográficos da vida de Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 

mais conhecida como “Marília de Dirceu”, e entender como a figura poética, que todos 

conhecemos, se tornou um mito. Mas, ao final daquele trabalho, ainda havia muitas 

perguntas a serem respondidas e foi aí que nasceu a presente pesquisa. Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas não se reduzia à musa de um poeta, também não era um objeto 

histórico isolado, ela era fruto de sua origem, de sua família, de uma série de inter-

relações, do tempo e do espaço que habitou. 

Digo isso para explicar que, inicialmente, não planejei estudar um agente 

histórico que fosse um oficial militar ou o modo de “viver à lei da nobreza” das famílias 

mineiras do século XVIII. Tudo isso foi feito seguindo as fontes encontradas e para 

aprofundar o objeto de pesquisa anterior. Respondermos às perguntas sobre a origem da 

“Marília de Dirceu” foi o modo que encontramos para preencher mais algumas lacunas 

deixadas pelas pesquisas anteriores e de chegar a um quadro mais amplo a respeito de 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu. 

Quais foram as questões que motivaram o presente trabalho: Maria Dorotéia 

Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, pertencia a uma família que à época eu 

entendia, com origem na nobreza do reino? Se sim, qual foi a trajetória desta família e 

como este percurso se cruzava com o de Maria Dorotéia, entre 1767 e 1853? O que 

significava pertencer à esta nobreza no reino, dentro do recorte trabalhado, no contexto 

de Vila Rica? Se era mesmo uma família da mais alta nobreza portuguesa, fixada na 

América, por que Bernardo da Silva Ferrão, avô de Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, 

que viveu naquela capitania entre 1735 e 1764, não tinha seu nome na lista de Homens 

Ricos de Minas Gerais, de 1756? 

Augusto de Lima Jr e Rodriguez Lapa, por exemplo, afirmavam que era uma das 

famílias mais nobres de Vila Rica, assim como Thomaz Brandão, primo em quarto grau 

de Maria Doroteia que a pretexto de escrever uma biografia, ou um desagravo à honra 

dela, terminou por publicar, em 1932, um levantamento biográfico de toda a origem 
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familiar afirmando categoricamente pertencer ao que chamou de família da fidalguia 

portuguesa. Como a publicação de Brandão é anterior e existem traços de semelhança 

entre as citações dos outros autores com o trabalho do primeiro, acreditamos que todas 

as afirmações neste sentido têm origem no trabalho do descendente da família. 

Trabalhar com a Marília de Dirceu tinha suas vantagens devido ao grande valor 

historiográfico dado a tudo e todos que se aproximam dos envolvidos na Inconfidência 

Mineira. Neste contexto a imprensa Nacional fez publicar em 1966, o livro 

“Documentário sobre Marília de Dirceu de João Batista de Magalhães Gomes que 

reunia em um único volume a transcrição de mais de 20 documentos relacionados à 

Marília e que encontrei em alguns sebos ao longo dos anos. O livro mencionado era 

dedicado à Thomas Brandão, aquele descendente que havia publicado sua biografia e 

influenciado toda uma historiografia sobre o tema. 

Dentre os documentos transcritos e publicados estavam testamentos como o de 

seu avô, Bernardo da Silva Ferrão datado de 1764, de seu tio, João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, de 1820 e da própria Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, de 1853, este 

encontrado mais facilmente em transcrições como a da Revista do Museu da 

Inconfidência. Do avô havia apenas o testamento, mas referente a João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, o livro incluía também o inventário que de acordo com os itens 

relacionados nos levava de volta à possibilidade de alguma nobreza da família. 

A essa altura a tese levantada, ou seja, a hipótese inicial era que a família teria 

pertencido a uma camada intermediário da sociedade das Minas Gerais do século XVIII, 

inserida no contexto da América portuguesa com todas as suas peculiaridades Foi 

iniciada, então, uma procura por outros documentos além daqueles do livro de Gomes. 

Um dos mais procurados por mim foi o inventário de Bernardo da Silva Ferrão ou de 

Dona Francisca de Seixas da Fonseca, sua esposa. Com um destes inventários em mãos 

esperava traçar um perfil de enriquecimento ou não da família por meio da comparação 

com o inventário do filho do casal, João Carlos Xavier da Silva Ferrão. Embora João 

Carlos fosse um entre os dez filhos e filhas, ele tinha herdado e transmitido à Maria 

Dorotéia a maior parte dos bens que a família havia construído naquela capitania desde 

que lá havia chegado em 1735, como a casa com seus objetos originais, por exemplo, e 

imaginávamos conseguir algum resultado com isso. 

O primeiro inventário não foi encontrado, mas, em lugar dele foi encontrado o 

processo de disputa da herança entre irmãos e irmãs, datado de 1767. Tal documento 
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elucidava inúmeras outras questões sobre a família, algumas que não seriam possível 

encontrar em fontes tradicionais. 

A família começava a se descortinar por meio de suas peculiares, como número 

de filhos e recursos, cuidados e investimento dedicados a cada um deles ou delas. Mas 

destacava-se também por meio de suas semelhanças com outros aspectos comuns ao 

período como os processos de nobilitação, o modo de ascensão social e sua relação com 

as mercês oferecidas pela Coroa portuguesa como remuneração por serviços prestados 

ao longo da exploração e administração das conquistas da América Portuguesa 

Nesse sentido foi bastante rico o acesso às fontes que determinaram os processos 

pelos quais Bernardo da Silva Ferrão se nobilitou à Ordem de Cristo e ao Santo Ofício. 

Mas, em determinado ponto não era possível compreender como após tantas negativas 

da Mesa de Consciência e Ordens, Bernardo que “foi barbeiro no seu princípio, o pai e 

avô paterno sapateiro, e o avô materno barbeiro e sangrador”1 finalmente havia sido 

contemplado com o Hábito da Ordem de Cristo. Baseado na cronologia havia a hipótese 

de que a aprovação teria sido concedida após o casamento com Dona Francisca de 

Seixas da Fonseca, indicando alguma influência da família da noiva no processo. O 

fortalecimento da ideia só foi possível após juntarmos ao nosso trabalho as fontes 

trabalhadas por Antônio Carlos Jucá de Sampaio, sobre a origem mercantil da família da 

noiva, estabelecida no Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XVIII. Acreditamos que a 

influência e força das relações de Francisco de Seixas da Fonseca, pai de Francisca, 

estabelecidas com o poder central em Portugal pode ter contribuído para a nobilitação 

do então marido de sua filha 

A pesquisa então apontava também para um objetivo mais amplo, compreender 

como um sujeito histórico, como Bernardo da Silva Ferrão, ascendeu naquela sociedade 

de Antigo Regime.  Para tanto era necessário dialogar com a historiografia que trabalha 

com as questões do período, foi quando nos deparamos com conceitos muito potentes 

que buscam compreender as relações entre metrópole e suas possessões, alguns deles 

em processo de construção. Por meio da leitura do trabalho de inúmeros historiadores 

que levantaram grandes séries de arquivos do reino e das conquistas, foi possível notar 

que havia em comum entre estas teses e pesquisas a constatação de que na 

administração portuguesa não exercia um poder absoluto sobre as conquistas, havia a 

prática comum de cooptação e valorização de “elites” da terra que passavam a entrar na 

                                                             
1 ANTT, MCO, HOC, mç. 12, doc. 143, f. 1. 
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governança do império português, por exemplo, nas Minas Gerais, por meio das 

Câmaras, mais altas patentes militares, Hábitos, sesmarias, dentre outras mercês régias 

ou concessões para estabelecimento de um poder local, em comunicação com a 

metrópole. 

Na busca pelo entendimento ou por uma chave de leitura possível para a 

enormidade de fontes e diferentes aspectos surgidos no trabalho onde os herdeiros se 

espalharam pelo reino e colônias, as ocupações eram distintas, os casamentos tinham em 

comum aspectos de fortalecimento de redes sociais e surgia mesmo todo uma riqueza e 

tipologia de análises possíveis a serem ser feita como temas relacionados à justiça, 

gênero, a honra ou a busca de protagonismo feminino, infância, famílias fundadoras, 

relações de compadrio, celibato, o Patriarcalismo em Minas Gerais, as mercês régias, 

envolvimento em revoltas ou suspeita de tê-lo feito, Bacharéis, militares e testamentos. 

Para tudo isso encontramos no modo de viver à lei da nobreza uma possibilidade de 

agrupar as práticas dos membros da família entre o século XVIII e início do XIX.  

Deste modo comecei a desembolar o fio para tentar sair do labirinto de fontes, 

eventos, genealogias e costumes de pessoas diversas em seu conjunto familiar, que iam 

do final do século XVII ao início do século XIX. Para ampliar o espaço que nos 

permitisse conhecer um pouco melhor Maria Doroteia Joaquina de Seixas. 

Assim como o presente objeto de investigação, também não me encontrei, de 

modo algum, isolada ao longo do tempo dedicado à essa pesquisa. Foram muitos 

eventos, mudanças e colaborações imprescindíveis ao longo do percurso. 

Não queria falar desse assunto, mas não posso ignorar o impacto sobre mim, 

durante o presente trabalho, da realidade mais ampla que se abateu sobre nós, do golpe 

sofrido no Brasil em 2016, e que ainda não podemos mensurar ou modificar. As 

consequências desses eventos políticos podem ser percebidas nos cursos e programas de 

pós-graduação, na vida cotidiana e sobre o ofício do historiador, tão importante com 

relação ao lugar que deveria ocupar na sociedade, mas que ainda está longe de alcançar. 

Ainda há muito a fazer para dirimir a falta de diálogo, compreensão e entendimento 

sobre tal ofício, mesmo dentro das nossas próprias famílias. Caminhemos. 

Outro impacto enorme sobre mim, ao longo do presente trabalho, foi a chegada 

dos meus filhos, Miguel e Francisco, nascidos e adotados por mim e Adélia no mesmo 

ano em que comecei o doutorado, eles têm a mesma idade desta pesquisa. Os filhos 

trazem nova dinâmica às nossas vidas e ao trabalho. É para eles tudo o que fazemos e 
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construímos desde então. A dedicação aos filhos é enorme, dia e noite, ainda mais 

quando chegam em dobro e em idade tão tenra. Há também o tempo que subtraímos do 

contato com os filhos e a lembrança das frases que começaram a dizer: “mamãe você 

não para de trabalhar nunca, não é!”. Ou os beijinhos que ganhei para melhorar as 

enxaquecas e tantos momentos passados em paralelo à tese que seria longo descrever. 

Talvez, agora, a gente possa brincar mais, filhos, fazer juntos o dever de casa, rir sem 

parar e sem hora para parar ou, simplesmente, dormir juntinhos no sofá assistindo aos 

desenhos animados. 

Gostaria de falar da importância das pesquisas de pós-graduação em História e 

também de outras áreas do conhecimento, produzidos nas universidades brasileiras. 

Devo afirmar que foram inúmeras e de grande qualidade as informações que pude 

cruzar com as do presente trabalho e também que ainda há muito o que investigar. 

Acredito também que grande conhecimento foi produzido nas últimas décadas, 

mas ele precisa se expandir e circular mais ainda. Por isso, lembro a importância das 

publicações de editoras mineiras que têm se dedicado a tornar ainda mais acessíveis tais 

pesquisas como Autêntica, Fino Traço, Argumentum, Crisálida, Editora da UFMG, os 

apoios da FAPEMIG, os periódicos, todos importantes para que cruzemos e tornemos 

complementares tanta dedicação e diferentes olhares investigativos. Desculpe aqueles 

que não pude me lembrar. Toda lembrança a esse respeito é extensiva também às outras 

editoras e aos periódicos brasileiros e internacionais que contribuem para a circulação e 

o intercâmbio das pesquisas e dos trabalhos acadêmicos. É importante, inclusive, 

fortalecermos outros canais como esses e as editoras universitárias. 

Agradeço ao Arquivo Público Mineiro, ao Projeto Resgate, ao Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, ao Arquivo Histórico Ultramarino e ao Arquivo da Universidade de 

Coimbra, entre outros, pelo trabalho constante no sentido de disponibilizar documentos 

primários via internet, pois, sem esse acesso, o presente trabalho seria mais restrito. 
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RESUMO 

 

 

A presente tese buscou analisar a trajetória nobilitante de Bernardo da Silva Ferrão 

(1688-1764), e teve, como principais fontes, seu Processo de Habilitação à Ordem de 

Cristo (Mesa de Consciência e Ordens, de 1723 a 1729) e de Familiar do Santo Ofício 

(Tribunal da Santa Inquisição de Lisboa, de 1736 a 1743). A pesquisa teve por objetivo 

mais amplo compreender como um sujeito histórico, como Bernardo da Silva Ferrão, 

ascendeu na sociedade corporativa e estamental do Antigo Regime. Natural do reino, 

filho e neto de oficiais mecânicos, prestou “valorosos” serviços ao monarca no Alentejo, 

em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Montevidéu e, por fim, em Minas Gerais, onde 

fixou residência com sua família, o que permite compreender o sentido do que a 

historiografia vem denominando como Monarquia Pluricontinental. As demais fontes 

disponíveis, dentre as quais estão petições da administração ultramarina portuguesa, 

embargos e testamentos, levaram ao estudo do chamado “modo de viver à lei da 

nobreza” na Vila Rica do século XVIII, com todas as peculiaridades da América 

portuguesa. Por fim, analisou-se as redes clientelares traçadas por Bernardo da Silva 

Ferrão, por sua esposa, Francisca de Seixas da Fonseca, seus filhos, com as carreiras 

que desenvolveram no reino ou na colônia, os casamentos de suas filhas e a trajetória de 

alguns netos, como José Carlos Mairink da Silva Ferrão, que se envolveu na Revolução 

Pernambucana de 1817, ou Maria Doroteia Joaquina de Seixas, conhecida como 

“Marília de Dirceu”. 

 

Palavras-chave: Nobreza; Família; Ordem de Cristo; Santo Ofício; “Marília de Dirceu”. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present thesis sought to analyze the noble trajectory of Bernardo da Silva Ferrão 

(1688-1764), and had, as main sources, his Process of licenses to the Order of Christ 

(Table of Consciousness and Orders, from 1723 to 1729) and a Family Member of the 

Holy Office (Court of the Holy Inquisition of Lisbon, from 1736 to 1743). The research 

had a broader objective to understand how a historical subject, like Bernardo da Silva 

Ferrão, ascended in the corporate and state society of the Old Regime. Born in the 

kingdom, son and grandson of mechanical officers, he rendered “valuable” services to 

the monarch in Alentejo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Montevideo and, finally, in 

Minas Gerais, where he took up residence with his family, which allows understand the 

meaning of what historiography has been calling Pluricontinental Monarchy. The other 

available sources, among which are petitions from the Portuguese overseas 

administration, embargoes and wills, led to the study of the so-called “way of living 

under the law of nobility” in Vila Rica in the 18th century, with all the peculiarities of 

the tropics. Finally, we analyzed the client networks established by Bernardo da Silva 

Ferrão, his wife, Francisca de Seixas da Fonseca, their children, with the careers they 

developed in the kingdom or in the colony, the weddings of their daughters and the 

trajectory of some grandchildren, such as José Carlos Mairink da Silva Ferrão, who was 

involved in the Pernambuco Revolution of 1817, or Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 

known as “Marília de Dirceu”. 

 

Keywords: Nobility; Family; Order of Christ; Holy Office; “Marília de Dirceu”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo parte da análise da trajetória de um único agente ou 

sujeito histórico para, depois, se ampliar ao círculo de sua descendência. O interesse por 

investigar esse sujeito se iniciou durante o trabalho de mestrado, quando tentamos 

entender a formação de um grande mito da sociedade brasileira, sua neta, Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas, mais conhecida pelo nome poético de “Marília de Dirceu”. 

Para completar o entendimento sobre ela, era necessário remontarmos à sua família, à 

sua origem e sua ascendência, portanto, nasceu aí a necessidade do presente trabalho. 

As relações com a família de sua esposa parecem ter feito com que fosse 

“condecorado” após algumas negativas da Mesa de Consciência e Ordens. Em 1729, 

conseguiu que o rei o dispensasse do “defeito mecânico” e, finalmente, recebeu o hábito 

da Ordem de Cristo. Ascendeu como oficial militar e se mudou para Vila Rica com a 

família, em 1736, período importante para a exploração aurífera em uma capitania que 

era o centro economicamente rentável para o império português. O presente trabalho 

acompanha a trajetória de Bernardo da Silva Ferrão, que se junta à de D. Francisca de 

Seixas da Fonseca, às quais se somam outras, dos descendentes do casal, sempre no 

sentido de fortalecer o tronco familiar em seu processo constante de nobilitação e de 

ascensão social e econômica. Levantamos mesmo a hipótese de que esses processos 

nobilitantes não cessam com a concessão dos referidos títulos, mas, a partir daí, inicia-

se um novo contexto, que se refere ao “modo de viver à lei da nobreza”. Entendemos 

esse novo processo, iniciado após a concessão da mercê, como constante e cotidiano. 

Os processos de nobilitação têm sido explorados pela historiografia sobre 

Portugal do período moderno como uma das vias para compreender a ascensão social da 

chamada nobreza civil ou política, diferenciada de uma nobreza conhecida como 

hereditária ou de sangue. Ao partir dos processos de nobilitação, é possível 

compreendermos todo um emaranhado de relações sociais, políticas e culturais 

estabelecidas entre os conquistadores e o ultramar, ou ainda da Monarquia 

Pluricontinental, conceito que vem sendo construído pelos historiadores “investigadores 
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do Antigo Regime nos Trópicos”2, como João Fragoso chamou, ao trabalhar de 

“maneira a permitir mergulhos cognitivos mais profundos no imenso (e ainda pouco 

conhecido) mar de Camões”3, numa referência à enormidade de aspectos históricos que 

se busca compreender sobre o tema. 

Ainda que não se queira conciliar aqui diferentes perspectivas teóricas vale 

lembrar que, de acordo com Laura de Melo e Souza, em o Sol e a sombra, em que a 

autora traça um perfil dos problemas e das perspectivas dos estudos sobre a 

administração portuguesa setecentista, no Brasil, “o Atlântico Sul, a partir do século 

XVII, passou a constituir um sistema próprio dentro do império português”4 por 

motivos que vamos enumerar, de modo breve e recortado. 

Falar de Antigo Regime, como nos mostra Laura de Mello e Souza, em 

debate específico sobre o tema, seria falar da Europa anterior à Revolução Francesa. 

Posteriormente àquele “evento”, tudo que ficara para trás seria o Antigo Regime. No 

entanto, quando indiscriminadamente utilizado por tantos historiadores, o termo Antigo 

Regime inibiria outras questões e debates. Essas discussões, que diferenciam a 

governança em partes distintas do império português, ficariam mascaradas sob o uso do 

termo consagrado. Diferenças na forma societária de todo um período moderno, o 

absolutismo com suas peculiaridades, ou, como foi o caso do Brasil, de características 

pesadamente escravistas, onde teríamos um tipo de Antigo Regime na América 

portuguesa. 

Toda essa discussão fez com que tentássemos evitar o uso indiscriminado do 

termo Antigo Regime no presente trabalho, cujo entendimento nos parece ainda em 

andamento ou em construção. O conceito de Antigo Regime nos Trópicos já nos trazia 

um recorte a mais para o alcance do tratamento dedicado ao Brasil do século XVIII, ao 

tentar restringir as características que vinham sendo usadas para o Antigo Regime 

apenas aos trópicos, como o nome deixa claro. “O que houve nos nossos trópicos, sem 

dúvida, foi uma expressão muito peculiar da sociedade de Antigo Regime europeia”5. 

Outras questões continuavam em aberto, no entanto, como a necessidade de não se 

                                                             
2 FRAGOSO, 2012, p. 7. Em nota, o autor afirma que se trata “do grupo de pesquisa credenciado no 

CNPQ com nome de Antigo Regime nos Trópicos – Centro de estudos sobre a dinâmica do império 

português (séculos XVI-XVIII).  
3 FRAGOSO; SAMPAIO, 2012, p. 7. 
4 SOUZA, 2006, p. 41. 
5 SOUZA, 2006, p. 67. 
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abandonar à a problemática da escravidão6 ou o uso indiscriminado da obra de Antônio 

Manuel Hespanha, para além do século XVII, ou de uma lente que cobrisse outros 

aspectos com as cores das fontes e das análises jurídicas, que utilizamos no presente 

trabalho. 

 Não seria o caso de abandonar o uso da nomenclatura de Antigo Regime, 

mas de tentar contribuir para o refinamento da discussão, como afirmou ainda Souza, ao 

colocar em destaque o trabalho de Nuno Gonçalo Monteiro, que, em conjunto com 

Mafalda Soares da Cunha, reelabora, de modo criativo7, algumas ideias de Hespanha e 

também sobre o papel “desempenhado pelo Império na remuneração dos serviços de 

funcionários coloniais, mostrando que, após a Restauração, quando as vias de acesso à 

nobreza foram se estreitando, os vice-reinados da Índia e do Brasil tiveram papel 

nobilitador de destaque”8, o que nos interessa para cumprirmos o debate com as fontes 

do presente trabalho. 

É ainda nesse texto que Laura de Mello e Souza aponta para o caminho de 

pesquisa por meio de Monteiro e Cunha, “no seio de uma Monarquia pluricontinental 

caracterizada pela comunicação permanente e pela negociação com as elites da periferia 

imperial”9. Para concluir a questão, destacamos a passagem em que a autora ressalta  

 

a novidade trazida pelo grupo português de historiadores que residiu em 
associar a remuneração dos serviços, em geral, e a concessão de hábitos 

militares, em particular, à teoria do dom, ou dádiva, de inspiração maussiana, 

assim definindo, para o império português, uma economia da graça, do dom 

ou, como viu Olival, das mercês, por ela considerado o sistema mais 

abrangente de todos10.  

 

Não no sentido de que o enraizamento destes “agentes do poder” tenha possibilitado a 

integração e algum equilíbrio de poderes, mas pelo fato de as distintas instâncias: 

agentes do poder x elite da periferia colonial, “mutuamente se tutelarem e manterem 

vínculos” mapeando as lógicas que presidiram a escolha dos governadores coloniais. As 

concessões de mercês régias, em um patamar inferior àquele que envolvia as escolhas 

                                                             
6 SOUZA, 2006, p. 58. 
7 MONEIRO, 2001. 
8 SOUZA, 2006, p. 71. 
9 SOUZA, 2006, p. 71. 
10 SOUZA, 2006, p. 73. 



28 
 
 

de governadores, por exemplo, foram fundamentais na trajetória de Bernardo da Silva 

Ferrão e de seus descendentes. Neste sentido o trabalho de Fernanda Olival contribui 

para o entendimento desta lógica, sem querer comparar as distintas teses e utilizadas 

para objetos e formas de “nobreza” por vezes distintas. 

Trabalhos iniciados por historiadores como João Fragoso, Maria Fernanda 

Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa, passaram a tratar da História Colonial sob a ótica do 

Antigo Regime nos Trópicos11, ou ainda de toda uma dinâmica do modo como foi 

gerido o império português. É importante mencionar que o trabalho do grupo gerou uma 

expansão nas pesquisas12 e permitiu aprofundar uma série de questões. A partir do 

conceito de Antigo Regime nos Trópicos, foi possível compreender, por exemplo, o 

período pombalino que se caracterizou como um Estado absolutista e quando se dá a 

exploração das Minas; ou pelo menos parte dessa exploração. 

Embora Bernardo da Silva Ferrão tenha nascido em 1688, o panorama de 

sua trajetória ainda sofre influências do período da Restauração Portuguesa de 1640, 

pelo menos no que se refere aos modelos utilizados para processos de nobilitação. O 

final do século XVII e o início do XVIII é definidor de uma nova dinâmica imperial, 

quando surgem demandas criadas pelos nobres das 60 Casas Titulares envolvidas, de 

alguma maneira, na Restauração. Casa, aqui, tem o sentido de linhagem13 ou de 

fidalguia, e representa famílias nobres que criam, com o monarca, laços de proximidade 

fortes e hereditários, o que significa uma ligação com o poder que a Coroa portuguesa 

representa. O tipo de status de nobreza, concedida pelo rei como remuneração aos 

nobres que “investiram” na retomada do trono português, se tornaria um modelo a ser 

perseguido por homens daquela que viria a ser a chamada nobreza civil. 

Após a retomada do trono, os portugueses tinham todo um império para 

voltar a explorar a seu modo, sem a mão espanhola que unia toda a América do Sul sob 

seu comando. O monarca precisava contar com vassalos fiéis e dispostos a se 

deslocarem para os territórios conquistados, mantê-los seguros, habitados e explorar 

suas riquezas em nome da Coroa. Alguns nobres foram enviados aos territórios 

conquistados, como capitães, governadores, donos de capitanias. Bernardo da Silva 

                                                             
11 FRAGOSO; BICALHO; GOUVÊA, 2001. 
12 FRAGOSO; ALMEIDA; SAMPAIO, 2007; FRAGOSO; GOUVÊA, 2010; FRAGOSO; SAMPAIO, 

2012. 
13 MONTEIRO, 2003, p. 73. 
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Ferrão concorria a um lugar na nobreza que denominamos civil ou militar, onde 

poderiam ser distribuídos alguns títulos de nobilitação como retribuição simbólica e 

também econômica a feitos de distinção no serviço ao rei. Existia, no entanto grande 

pressão para que a nobilitação não fosse distribuída indistintamente ou se perderia o 

sentido próprio da nobreza, que era a distinção, o ser a exceção, daí,o longo caminho 

levado por Bernardo da Silva Ferrão até ver o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo se 

concretizar.  

Dentre os atributos da “fidalguia” que passariam a servir de “modelo” para a 

nobreza civil estavam possuir patente militar ou servir à Coroa nos “lugares de armas”; 

ser nobilitado com título de alguma Ordem, como a de Cristo, de Santiago ou de Avis; 

ser Familiar do Santo Ofício; obter mercês, como a concessão de terras, fossem 

capitanias ou sesmarias, em uma escala menor; se casar “entre iguais” e também às suas 

filhas; enviar os filhos para se tornarem Bacharéis na Universidade de Coimbra e, 

depois, encaminhá-los para servirem ao reino nos “lugares de letras”14; tornar algum 

filho clérigo15 e, de preferência, bispo; poder encaminhar alguma filha para renomados 

conventos; cotidianamente, tratar-se com criados, cavalos e carruagens; e ter o direito de 

portar armas em público. Esses são alguns atributos do “modo de viver à lei da 

nobreza”16 e todos eles foram adaptados à vida na capitania das Minas Gerais. 

Como mencionamos, após a restauração do trono, alguns sujeitos que 

prestassem serviços ao reino no sentido de manter, ampliar e explorar as possessões do 

ultramar almejava ser recompensado com mercês e cargos civis ou militares, embora 

poucos alcançassem tais benefícios. As redes de relações sociais também eram 

importante aspecto a ser levado em conta para compreender a trajetória de homens 

como Bernardo da Silva Ferrão. Não foi apenas por meio dos serviços prestados ao 

monarca que ele fez o traçado do caminho que o levou a um estamento mais elevado. 

Sem a rede de influências, recomendações, seu casamento e tantas outras circunstâncias, 

a figura não estaria completa sobre o pano de fundo daquela Monarquia 

Pluricontinental. Algumas cartas que Bernardo da Silva Ferrão anexou às suas 

                                                             
14 ANTT, DP, Leitura de bacharéis, letra F, mç. 14, n. 7. 
15 AUC, UC, Índice de alunos da Universidade de Coimbra, Atos n. 90, f. 45. 

ANTT, RGM, Mercês do reinado de D. José I, liv. 14, f. 446. 
16 BRANDÃO, 1932, p. 454-455. Transcrição da Carta de Brasão e Armas das famílias dos Brandões e 

dos Silvas. Livro 20 do Reg. dos Brasões da Nobreza de Lisboa, fls. 48, 14 de janeiro de 1775 e Reg. a 

fls. 3 do Livro 12 da Câmara de Vila Rica, em 24 de setembro de 1776. 
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provanças em 1724, como do governador do Rio de Janeiro Luiz Vahia Monteiro17 e de 

Manoel de Freitas da Fonseca18 que viria a ser governador em 1732, podem comprovar 

suas relações e o uso delas para concretizar sua nobilitação. A trajetória nobilitante de 

Bernardo da Silva Ferrão pode auxiliar na compreensão de um contexto mais amplo dos 

estudos do período. A partir do modo como um sujeito histórico ascendeu naquela 

sociedade. 

As principais fontes aqui trabalhas são as Provanças da Mesa de 

Consciência e Ordens para Habilitação à Ordem de Cristo (1723 a 1729) e o Processo 

de Limpeza de Sangue para Familiar do Santo Ofício (1736 a 1743) do Tenente General 

Bernardo da Silva Ferrão (1688-1764), sendo esta a patente mais elevada que alcançou, 

de acordo com seu testamento. A documentação nos permite levantar hipóteses que 

ajudam a compreender como um filho e neto de oficiais mecânicos ascendeu 

socialmente na América portuguesa, na porção do império que não é a sede da 

monarquia, que era uma possessão, fazendo-o ao prestar serviços ao monarca. Após 

inúmeras negativas da Mesa de Consciência e Ordens, Bernardo, finalmente, foi 

habilitado à Ordem de Cristo, insígnia de grande poder material e simbólico concedida 

pelo monarca. Ser agraciado apenas com uma das duas insígnias já era difícil, mas ser 

agraciado com as duas é sinônimo de cumprir uma enormidade de regras rígidas e de 

estar inserido em larga rede de influências do mundo luso.  

No primeiro capítulo, trataremos da nobilitação de Bernardo da Silva Ferrão 

por meio de suas Provanças para a Ordem de Cristo (1724-1729) e do processo que 

investiga sua Limpeza de Sangue para se tornar Familiar do Santo Ofício (1736-1743). 

No primeiro processo, a Mesa de Consciência e Ordens investiga a origem do 

habilitando, descendente de pai e avôs oficiais mecânicos, motivo que o levou a ter sua 

habilitação negada por quatro vezes. No segundo processo, o Tribunal da Inquisição 

levava em consideração critérios diferentes do primeiro e foi investigada a limpeza de 

sangue de Bernardo da Silva Ferrão e de sua esposa, Francisca de Seixas da Fonseca, 

como veremos. 

A trajetória nobilitante de Bernardo da Silva Ferrão se confunde com sua 

carreira de oficial militar. Bernardo assentou praça em 1707, para isso, saiu de sua vila, 

                                                             
17 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 25. 
18 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 23. 
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em Pernes, Santarém, ainda jovem, serviu à Coroa portuguesa no Alentejo, em 

Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Montevidéu e, por fim, em Minas Gerais, onde 

fixou residência com sua família. Para tratar do caminho trilhado por Bernardo, 

realizaremos o trabalho pelo agrupamento de três métodos: o biográfico, como indicado 

dentre outros pelo clássico texto A ilusão biográfica de Pierre Bourdier; o genealógico 

comumente utilizado por antropólogos e etnógrafos para levantamentos de famílias, 

através de gerações sua filiação, alianças estabelecidas, status e por fim inspirado no 

método prosopográfico, quando trata das carreiras dos membros da família. 

Considerando, no entanto, as lacunas existentes, trabalhamos com as fontes disponíveis, 

levando em conta que, muitas vezes, não é possível completar totalmente a trajetória, 

não como gostaríamos. Reiteramos que a prosopografia aqui consiste em seus aspectos 

que permitem realizar um tipo de levantamento biográfico centrado nas informações 

sobre a carreira e as implicações sociais que carrega. 

A prosopografia investiga características comuns a carreiras de um grupo de 

agentes históricos19 por meio também de sua genealogia e seus interesses sociais e 

políticos como grupo. Embora a investigação do presente trabalho possua foco inicial 

em um único sujeito, a partir do entendimento sobre sua genealogia, suas motivações e 

seus anseios sociais, será possível compreender também o avanço de seus descendentes, 

e perceber como se tornaram um grupo de agentes históricos. 

Ao longo do capítulo, vamos tratar da ascensão militar de Bernardo da Silva 

Ferrão, por meio das várias patentes recebidas ao longo dos serviços prestados à Coroa 

e também das sesmarias, conhecidas formas de “remuneração” desses serviços, 

concedidas a ele pelo governador Gomes Freire de Andrada, no fim da primeira metade 

do século XVIII, período mais profícuo da exploração do ouro na capitania das Minas 

Gerais. 

São ainda importantes para o capítulo as noções de redes clientelares20 e de 

patriarcalismo dentro da família mineira do século XVIII, por moldarem e inter-

relacionarem naturalmente os costumes e as famílias com as relações de poder da 

administração portuguesa na América. Consideramos sua influência transmitida da 

ascendência familiar e adaptada à sua descendência. As famílias chamadas fundadoras, 

                                                             
19 STONE, 2011, p. 115. 
20 XAVIER; HESPANHA, 1998. 
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que chegaram às Minas Gerais, e outras que lá se formaram a partir de sua urbanização, 

no início do século XVIII, contribuíram, de alguma maneira, para fortalecer a 

administração portuguesa na região, o que terminou por “apaziguar” conflitos e 

consolidar a fiscalização e a exploração das riquezas naquela capitania. Essas famílias 

trouxeram consigo o chamado “modo de viver à lei da nobreza”, adaptado àquela 

capitania, por meio das relações clientelares facilitadoras e de um patriarcalismo 

também adaptado à realidade das Minas Gerais, como veremos. 

Patriarcalismo é, portanto, elemento muito debatido pela historiografia, mas 

é também um conceito ao qual sempre parece necessário voltar a reconsiderar dentro de 

realidades distintas. É um conceito entranhado à história da família portuguesa, 

estendida às suas conquistas na América do século XVIII. De um lado, consideramos o 

imperativo poder do patriarca sobre a família, os escravos e os agregados, dentro das 

grandes estruturas agrícolas de monocultura, dos primeiros tempos de exploração do 

Norte e Nordeste da América portuguesa, assim denominado por Gilberto Freyre21. Por 

outro, voltamos também ao patriarcalismo para determinar que a família, em um 

período posterior, de diferente modo de exploração econômica, verificado pela 

descoberta dos metais preciosos no interior desse território, não se reduz ao 

patriarcalismo, como era entendido antes. 

Em meados do século XVIII, quando a sociedade mineira se firmou, com 

seus estamentos, sua estrutura administrativa, jurídica e, até mesmo, religiosa, embora 

leiga, conviveram, ao lado das famílias regidas pelo poder paterno tradicional, agora 

urbano, um considerável número de fogos, ou lares, regidos por mulheres e tantas outras 

variações familiares, como demonstrou Sylvia Brugger22 para São João del-Rei. 

Podemos considerar a existência de um patriarcalismo em Minas Gerais, bem cedo, ao 

longo da formação e da urbanização daquela capitania, ocorrida após a descoberta de 

metais preciosos nessa capitania.  

No segundo capítulo, passaremos ao estudo da descendência do casal 

Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca. Nele buscamos entender as 

as consequências da nobilitação de Bernardo e da influência da ascendência de sua 

mulher, Francisca de Seixas da Fonseca, na vida da família em Vila Rica e, 

                                                             
21 FREIRE, 2004. 
22 BRUGGER, 2007. 
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posteriormente, em outras partes do império português. Importa compreender como 

ocorreu a criação das seis filhas e dos quatro filhos, sob quais normas ou costumes e 

expectativas, e como se deu o fortalecimento das redes sociais por meio das relações de 

compadrio e dos casamentos das filhas com oficiais militares, descendentes de outras 

famílias que também mantinham um “modo de viver à lei da nobreza” na capitania das 

Minas Gerais, no século XVIII. 

De modo breve, traçamos uma trajetória biográfica dos filhos, das filhas e 

de alguns netos e netas, e priorizamos aspectos que ressaltam a continuidade ou a 

manutenção da nobilitação familiar. No caso das mulheres da família, é possível 

perceber algum protagonismo em sua atuação social ou mesmo no modo como 

conduziram suas vidas sob aspectos sociais, religiosos, afetivos ou até intelectuais, em 

alguns casos. O celibato também é brevemente tratado. 

Estudo semelhante foi feito por Carla Almeida sobre a família de 

Maximiliano de Oliveira Leite e sua esposa D. Inácia de Arruda Pires, “pessoas de 

distinta qualidade e nobreza”. De acordo com a historiadora, “a busca de cargos, títulos, 

honrarias e todo tipo de precedência referendadas e reconhecidas localmente, mas 

principalmente, no centro do Império, fez parte de uma busca constante de ascensão na 

trajetória”23 da família por ela trabalhada e podemos afirmar que, na família de 

Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca, também. 

No terceiro capítulo, tratamos dos três filhos enviados para estudar na 

Universidade de Coimbra, Francisco Roberto da Silva Ferrão e Mateus Antônio da Silva 

Ferrão, que permaneceram no reino, e Bernardo Manoel da Silva Ferrão, que retornou a 

Vila Rica depois de se tornar Bacharel em Cânones. Dos filhos que permaneceram em 

Portugal, Francisco, Bacharel em Leis, construiu uma carreira no Desembargo do Paço, 

e Mateus, Bacharel em Cânones, conseguiu a mercê de uma paróquia em Portugal. O 

quarto filho herdou os serviços do pai e ascendeu como oficial militar em Vila Rica, 

entre a metade do século XVIII e 1820, já às vésperas da independência. 

Outro tema tratado neste capítulo é o da disputa de bens da partilha legados 

aos herdeiros e às herdeiras. O processo deixa transparecer inúmeros aspectos da vida 

da família que não seria possível encontrar em fontes comuns, como as judiciais, as 

                                                             
23 ALMEIDA, 2007, p. 124. 



34 
 
 

paroquiais ou as correspondências oficiais. No calor das disputas, eventos e versões 

diversas transparecem e deixam importante material para o trabalho do historiador. 

Os dois temas, carreira dos filhos varões e disputa pelos bens inventariados, 

são tratados no mesmo capítulo por estarem ligados entre si, uma vez que os gastos com 

os estudos dos filhos entram nas informações peticionadas pelo processo, na solicitação 

de que entrem na colação das despesas inventariadas, como veremos. 

Os três capítulos anteriores nos conduzem até o quarto capítulo. Com base 

em toda a trajetória percorrida, ao chegar neste último capítulo, tentamos reconstruir, de 

acordo com as fontes disponíveis, como foi o “modo de viver à lei da nobreza” adaptado 

pela família de Bernardo da Silva Ferrão e Dona Francisca de Seixas da Fonseca à Vila 

Rica do século XVIII. A partir de uma revisão bibliográfica que trata de vários aspectos 

da vida, da administração, da economia, dos costumes e da cultura próprios do período 

confrontados com as fontes que relacionam os bens inventariados como objetos de ouro 

e prata, trastes da casa e joias, roupas, móveis, louças, quadros, mapas, trastes de capela, 

carruagens, livros, escravos e bens de raiz, buscamos compreender o que significou 

“viver à lei da nobreza” para esta família na Vila Rica daquele período. As fotos da casa 

onde viveu a família, feitas quando a propriedade, embora mal preservada, ainda 

guardava suas características originais, são importante fonte para entendermos o modo 

como viveu a família. 

Desse modo, ao final do presente trabalho, será possível compreender, de 

modo vertical, a trajetória de nobilitação de uma e complementar estudos anteriores que 

levantaram grandes séries de sujeitos históricos em processo de nobilitação. Também 

será possível contribuir para a compreensão das relações nas redes de poder e das 

hierarquias políticas e sociais. Ao contrário da realidade da colonização espanhola, a 

“ideia de Monarquia Pluricontinental tende a sublinhar [...] pactos de nobreza da terra 

ou entre os que ocupavam os cargos honrosos da república (município) e a Coroa”24, ao 

levar em conta a importância do poder central e dos poderes que podem ser chamados 

de locais e sem os quais não teria sido possível, para Portugal, explorar tão amplo 

império ultramarino. 

 

                                                             
24 FRAGOSO; SAMPAIO, 2012, p. 8. 
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1. NOBREZA CIVIL, CLIENTELISMO E FORMAÇÃO FAMILIAR  

 

O capítulo busca compreender a trajetória de um homem, sua ascendência, a 

formação de sua família e sua descendência, dentro da sociedade estratificada do Antigo 

Regime. Para tal, nos valemos de estudos sobre levantamentos coletivos de sujeitos 

históricos com trajetórias semelhantes. Nesse sentido, o estudo mais aprofundado da 

formação de uma família nos permite olhar para alguns aspectos com mais proximidade, 

o que funciona como uma espécie de lupa, mas cuja amostra representa um todo maior.  

O objetivo é que esses detalhes possam enriquecer os estudos mais 

abrangentes sobre a “nobreza” na América portuguesa no século XVIII, e que 

contribuam para ampliar a compreensão de algumas peculiaridades, como a nobreza de 

sangue, a nova classificação por meio da nobreza civil, o intrincado processo de 

nobilitação e a ascensão social do período, as instituições eclesiásticas, as Grandes 

Ordens Militares, a Inquisição e os modos de “viver à lei da nobreza”. 

No presente capítulo, trataremos do percurso de nobilitação trilhado por 

Bernardo da Silva Ferrão (1688-1764), ao analisar documentação que trata das 

Provanças para a Ordem de Cristo (1724-1729), do Processo de limpeza de sangue para 

o Santo Ofício (1736-1743), bem como de outras fontes relevantes para a compreensão 

das relações que ele cultivou ao longo de sua carreira, consideradas como parte das 

redes clientelares do período.  

Habilitando da Ordem de Cristo e do Santo Ofício, Bernardo da Silva Ferrão 

percorreu um caminho cheio de significados materiais e simbólicos próprios do Antigo 

Regime e que nos ajudam a compreender a evolução política e social do período. 

 

A partir de finais do século XVI, a Inquisição foi se tornando intransponível 

no que toca à gestão da fronteira que separava a sociedade entre cristãos-

velhos e cristãos-novos. Ganhou reputação de ser a mais rigorosa na apuração 

da “qualidade do sangue” dos seus habilitandos. Já a Ordem de Cristo era a 

principal gestora da fratura da ordem social portuguesa que separava e 

estruturava seu corpo entre nobres e mecânicos25. 

 

                                                             
25 RODRIGUES, 2014, p. 34. 
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Utilizaremos a prosopografia26, no presente capítulo, para traçar o perfil da 

carreira de Bernardo da Silva Ferrão e do seu grupo familiar. 

 

[...] a biografia coletiva (segundo os historiadores modernos), a análise de 

carreiras (segundo cientistas sociais) ou a prosopografia (segundo os antigos 

historiadores) desenvolveu-se como uma das mais valiosas e familiares 

técnicas de pesquisa histórica27. 

 

A prosopografia, como “investigação das características comuns de um 

grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas”28, examina a 

genealogia e os interesses sociais e políticos de um grupo. Embora o presente trabalho 

possua foco inicial em um único sujeito, a partir do entendimento realizado por meio da 

prosopografia, posteriormente, será possível aprofundar o conhecimento sobre sua 

genealogia, motivações e anseios sociais e compreender também o avanço de seus 

descendentes. 

Considerarmos que uma amostra, mas significativa, nos permite aprofundar 

determinados aspectos da questão da ascensão social de alguns grupos durante a 

expansão colonial portuguesa no século XVIII. A comparação coletiva será feita entre 

Bernardo da Silva Ferrão e estudos de outros pesquisadores para indivíduos de mesmo 

perfil  

                                                             
26 “A retomada de estudos prosopográficos a partir da década de 1970 deve-se às pesquisas sobre grupos 

dirigentes de Pierre Bourdieu e seu grupo, e a definição de estudos prosopográficos, assim como a 

problematização dessa abordagem realizada por Lawrence Stone” (STONE, 2011, p. 115). “A 

prosopografia é usada como uma ferramenta com a qual se atacam dois dos mais básicos problemas na 
história. O primeiro refere-se às origens da ação política: o desvelamento dos interesses mais profundos 

que se considera residirem sob a retórica da política; a análise das afiliações sociais e econômicas dos 

agrupamentos políticos; a revelação do funcionamento de uma máquina política e a identificação 

daqueles que manipulam os controles. O segundo refere-se à estrutura e à mobilidade sociais: um 

conjunto de problemas envolve a análise do papel na sociedade, especialmente as mudanças nesse papel 

ao longo do tempo, de grupos de status específicos (usualmente da elite), possuidores de títulos, 

membros de associações profissionais, ocupantes de cargos, grupos ocupacionais ou classes 

econômicas; um outro conjunto de problemas refere-se à determinação do grau de mobilidade social em 

determinados níveis por meio de um estudo das origens familiares (sociais e geográficas), dos novatos 

[recruits] de um certo status político ou posição ocupacional, o significado dessa posição em uma 

carreira e o efeito de deter essa posição sobre as fortunas da família; um terceiro conjunto de problemas 

lida com a correlação de movimentos intelectuais ou religiosos com fatores sociais, geográficos, 
ocupacionais ou outros. Assim, aos olhos de seus expoentes, o propósito da prosopografia é dar sentido 

à ação política, ajudar a explicar a mudança ideológica ou cultural, identificar a realidade social e 

descrever e analisar com precisão a estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos em seu 

interior. Inventada como um instrumento da história política, ela é agora crescentemente empregada 

pelos historiadores sociais” (MONTEIRO, 2014, p. 19). 
27 STONE, 2011, p. 115. 
28 STONE, 2011, p. 115. 
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[...] o estudo de biografias coletivas (ou a prosopografia) é utilizado na 

investigação de uma diversidade de objetos, fenômenos políticos, 

movimentos sociais, grupos políticos, culturais e sociais, sem estar, 

logicamente, associada a uma teoria ou a uma interpretação histórica 

substantiva. Nesse sentido, pode-se considerar que o investigador de História 

Política, de História Social, recorre a este recurso da micro-história como 

uma técnica de pesquisa, dentre outras, abordagens possíveis dos fenômenos 

investigados29. 

 

O grupo familiar formado por Bernardo da Silva Ferrão, por sua esposa 

Francisca de Seixas da Fonseca e por seus descendentes é a amostra de um conjunto 

mais amplo de grupos familiares iguais a esse, e representa também um modelo 

estabelecido no Antigo Regime como forma de mobilidade social que influenciou toda 

uma estrutura social, política, econômica e cultural, por meio de sua inserção na 

administração e na expansão colonial portuguesa. A partir do seu estudo, podemos nos 

aprofundar em detalhes do modo que se denominava “viver à lei da nobreza” no mundo 

luso-brasileiro, pois 

 

em amostras pequenas, dependendo do objeto analisado, o pesquisador acaba 

buscando compreender e comparar grande quantidade de variáveis para dar 

conta da totalidade das questões colocadas. Em grandes amostras, acaba 

reduzindo, devido ao tempo, à pouca documentação encontrada, as variáveis 

analisadas através do questionário aplicado à totalidade das biografias30.  

 

Uma família pode ser considerada um pequeno grupo a ser analisado pelo 

método prosopográfico, mas o importante, aqui, é o grupo social mais amplo no qual 

está inserida aquela família, conforme já mencionado, bastante representativa de um 

universo maior, o que nos permite nos aprofundar em questões que não seria possível se 

estivéssemos trabalhando com uma amostra de muitos sujeitos dispersos. Ao analisar 

um sujeito e sua família, poderemos percorrer e compreender todo o caminho que 

trilharam e as relações que construíram ao longo do processo de busca por ascensão 

social. Por outro lado, grandes amostras, que analisam a trajetória de grandes grupos 

com pretensão a uma ascensão social, já foram trabalhadas por outros pesquisadores31 e 

serão levadas em consideração para uma análise do modo como um sujeito histórico se 
                                                             
29 MONTEIRO, 2014, p. 14.  
30 MONTEIRO, 2014, p. 18. 
31 STUMPF, 2014. 
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insere naquele coletivo, que contribuiu para moldar e modificar as próprias instituições 

nas quais pretendiam se inserir a partir dali. 

 

De uma maneira geral, podemos dizer que as estruturas políticas e sociais de 

certos grupos, fenômenos como a continuidade e a descontinuidade de 

sistemas políticos, de instituições eclesiásticas ou seculares, a ação política, a 

mobilidade social, a transformação social e tantos outros, não podem ser 

analisados com precisão sem o conhecimento prévio das pessoas. É apenas 
graças a este conhecimento que é possível relacionar diferentes grupos, 

considerando que certos indivíduos se encontram frequentemente no campo 

de ação de mais de um grupo. O fato de que, neste contexto, as pessoas 

tenham moldado instituições e tenham sido por elas também impregnadas 

(ainda que de maneiras bem diversas), deve ser levado em consideração em 

cada análise prosopográfica32. 

 

Os processos de nobilitação eram complexos, o que tornava os títulos mais 

valorizados na sociedade portuguesa do período. Quando afirmamos que a mobilidade 

social era difícil, podemos mencionar, pelo menos, dois aspectos. Um deles seria a 

diferença estabelecida pelo processo de nobilitação às ordens militares, em relação a 

uma nobreza de sangue que não interessava ver esvaziado ou banalização seu valor: se 

todos fossem nobres, não haveria sentido na nobreza, uma representação de destaque 

social, econômico e político. Um segundo aspecto é o mencionado por Antônio Manuel 

Hespanha sobre a impossibilidade de uma mobilidade de certos grupos, uma vez que 

“não se podia deixar de ser mulher, por exemplo. Demente também era um estado 

tendencialmente definitivo”33. No que se refere ao lugar que alguns grupos ocupavam 

na sociedade e às possibilidades ou às impossibilidades de mobilidade social no Antigo 

Regime,  

 

menor, deixava, naturalmente, de se ser [...]. Selvagens e rústicos podiam, 

relativamente, aperfeiçoarem-se. [...] Menos definitivo era o estado de 

mecânico ou de pobre. Pois se podia mudar de profissão ou enriquecer. Mas 
mesmo nestes casos, a mudança tinha que respeitar ritmos e passos que não 

dependiam senão em muito pouco, da vontade própria34. 

 

                                                             
32 BULST, 2005, p. 57. 
33 HESPANHA, 2010, p. 251. 
34 HESPANHA, 2010, p. 251. 
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Podemos afirmar que “a mudança social não era apenas rara e difícil na 

ordem dos fatos. [...] Mas a de que era, além disso excepcional e indesejável” para a 

ordem social estabelecida no Antigo Regime. Os autores apontam para as mudanças 

dentro de um mesmo estamento, que seria maior do que imaginamos. É claro que a 

fidalguia e a aristocracia não eram acessíveis senão pelo nascimento. Já a nobreza, com 

destaque para a pequena, talvez verificasse uma maior mobilidade. “Não quero com isso 

dizer que a situação (econômica, social, cultural) das pessoas não mudasse, para melhor 

ou para pior. Quero antes sugerir que esta mudança: quase não se via, pouco se esperava 

[...]”35. 

A movimentação social implicava em ganhos simbólicos que levavam a 

ganhos materiais. 

 

Na sociedade com princípios estratificadores do Antigo Regime, os 

privilégios assumem um peso simbólico fundamental, distinguindo quem os 

possuísse e demarcando lugares nas hierarquias sociais. Assim, o conjunto de 

prerrogativas oferecidas e os critérios excludentes que adotavam em seus 

processos de recrutamento davam às instituições poderosas armas de 

intervenção no campo social. O capital simbólico incrustado em suas 

insígnias e títulos penetrava os códigos de honra e distinção social do Antigo 

Regime português. Desta maneira, obtinham suas bases sociais de 
sustentação e iam se enraizando no tecido social36. 

 

Embora bastante difícil, era possível a uma parcela dos homens, como 

Bernardo da Silva Ferrão, uma chance de conseguir a tão almejada e lenta ascensão 

social, mas significa dizer, também, que, para tanto, era necessário usar certos caminhos 

e artifícios disponíveis no sentido de penetrar e se adaptar à ordem estabelecida. Nesse 

percurso, era preciso ter iniciado alguma posição inicial e utilizar também as relações 

pessoais dentro do sistema político. 

 

As relações assimétricas de amizade (relações de poder) teriam tendência 

para derivar em relações do tipo clientelar que, apesar de serem informais, 

apareciam, pela obrigatoriedade da reciprocidade acrescentada (impossível de 

elidir), como o meio mais eficaz para concretizar não só intenções políticas 

individuais, como para estruturar alianças políticas socialmente mais 

alargadas e com objetivos mais duráveis37. 

                                                             
35 HESPANHA, 2010, p. 252. 
36 RODRIGUES, 2014, p. 34 
37 XAVIER; HESPANHA, 1998, p. 340. 
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No que se refere às redes clientelares, verificamos, por exemplo, que, “nas 

diligências de capacidade do Santo Ofício era fato comum as testemunhas possuírem a 

mesma ocupação que o habilitando”38, como é o caso das cartas de recomendação de 

governadores e de outros membros da Ordem de Cristo e do Santo Ofício, utilizadas nos 

processos de habilitação às duas instituições portuguesas. O casamento com Francisca 

de Seixas da Fonseca, que possuía familiares pertencentes às instituições pretendidas 

por Bernardo da Silva Ferrão, também é parte do argumento para a tese em questão.  

 

Em todas as tipologias analisadas, os órgãos de poder procuravam saber, logo 

no início dos interrogatórios, se a testemunha a ser ouvida conhecia o 

candidato e, caso positivo, há quanto tempo e qual razão de tal conhecimento. 

Estes itens nos permitem verificar o vínculo dos depoentes com os 

habilitandos e, assim, reconstituir parte de seu universo relacional. Os 

indivíduos interrogados quase invariavelmente declaravam seus respectivos 

nomes completos, naturalidade, ocupações, idades e residência39. 
 

 

O estudo da nobreza luso-americana ou, até mesmo, ibero-americana40 é 

relativamente recente. Muito se pesquisou sobre a Nobreza de Sangue e as casas reais41, 

inseridas no processo de Restauração da Monarquia de 1640, por exemplo, mas muito 

falta a ser pesquisado sobre a nobreza civil ou os estamentos intermediários. A Nobreza 

Civil mereceu alguns estudos recentes e levantamentos bem amplos, como o feito por 

Roberta Stumpf42, que trabalha com a trajetória de mais de uma centena de homens que 

requereram hábitos das Ordens Militares, nas Minas Setecentistas, como estratégia de 

ascensão social e veículo de nobilitação. 

Aprofundar a compreensão sobre o processo de nobilitação de um indivíduo 

e ampliar para a família que irá formar dentro daquele círculo nos permitirá observar 

detalhes desse percurso, agentes sociais, culturais, materiais e simbólicos. 

 

 

                                                             
38 RODRIGUES, 2014, p. 35. 
39 RODRIGUES, 2014, p. 35. 
40 RAMINELLI, 2015. 
41 MONTEIRO, 2003; CUNHA, 2000. 
42 STUMPF, 2014.  
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1.1 Mercê: “pedir, dar e receber”43 

Bernardo da Silva Ferrão nasceu em 1688, no final do século XVII, em 

Portugal, na freguesia de Pernes, Termo da Vila de Alcanede44, Santarém, no 

Arcebispado de Lisboa45. Filho e neto de oficiais mecânicos, o habilitando nobilitou-se 

a partir de sua dedicação à carreira militar desde muito jovem, ao prestar “serviços de 

Bernardo da Silva Ferrão, de 9 de julho de 1707 a 17 de setembro de 1732, como 

soldado, cabo de esquadra, ajudante de capitão de Infantaria, na Guerra de Sucessão de 

Espanha no Alentejo, em Pernambuco e Rio de Janeiro”46, perfil comum a um grupo 

maior de pretendentes nas mesmas condições sociais. Aldair Rodrigues, em estudo 

sobre a caracterização social e o modo de “viver à lei da nobreza” de familiares do 

Santo Ofício ou pertencentes à Ordem de Cristo, nas Minas setecentistas, verifica que os 

habilitandos 

 

eram, em geral, filhos de lavradores – caso da maioria – e de oficiais 

mecânicos que saíram de suas terras natais em busca de melhores 

oportunidades de vida: queriam trilhar o caminho da prosperidade, no caso do 

grupo analisado, na capitania de Minas Gerais. Eles partiam de suas 

freguesias muito jovens, depois de alfabetizados, e comumente se apoiavam 

em redes de parentesco e de solidariedade para inserirem em outras regiões, 

passando primeiro por Lisboa e depois vindo para a Colônia [...]47. 

 

 

No caso do grupo analisado por Aldair Rodrigues, a maioria vinha de 

Lisboa para o Rio de Janeiro, mas Bernardo da Silva Ferrão veio para o Rio de Janeiro 

depois de um tempo em Pernambuco. Outra diferença observada com relação a 

Bernardo da Silva Ferrão é que, quando ele chegou a Minas, já era Cavaleiro da Ordem 

de Cristo, mas foi servindo e morando com sua família naquela capitania que realizou 

seu processo de limpeza de sangue para o Santo Ofício. 

Vale mencionar ainda que o período que serviu no Rio de Janeiro se refere 

também à luta contra os franceses que montaram invasões à cidade, desde 171048, além 

                                                             
43 OLIVAL, 2001, p. 107-108. 
44 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143. 
45 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143. 
46 AHU, Lisboa, cx. 5, doc. av. 629. 
47 RODRIGUES, 2011, p. 1. 
48 HOLANDA, 1997. 
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da participação de seu destacamento nas disputas da Bacia do Prata em Montevidéu, em 

1723, como veremos adiante. 

Por fim, fixou residência, com sua família, em Vila Rica, em 1736, centro 

econômico da América portuguesa no período. Em Minas Gerais, ao prestar serviço à 

administração daquela capitania, recebeu sesmarias em seu nome e de seus filhos, casou 

suas filhas, deixou descendência e viveu até 1764, quando alcançou a patente de 

Tenente Coronel49. A trajetória de Bernardo da Silva Ferrão se inicia em Portugal 

quando começa a prestar serviços como Cabo, segue por outros territórios das 

conquistas portuguesas, como Pernambuco e Rio de Janeiro, onde ele se casa e alcança 

o primeiro título de nobilitação, a Ordem de Cristo, e termina em Vila Rica, como 

Familiar do Santo Ofício e militar de carreira, e onde deixou sua descendência que 

também vai se espalhar pelos territórios das conquistas portuguesas. 

Seu percurso de nobilitação começa a ser analisado a partir das Provanças à 

Ordem de Cristo. Caso conseguissem ser habilitados como cavaleiros, os candidatos 

seriam considerados membros de uma nobreza civil, acessível por meio de uma série de 

recursos específicos, disponibilizados a oficiais que prestassem serviços para a defesa e 

a expansão do reino. Vamos encontrar vários significados e exigências próprias desses 

processos, desde as regras a serem analisadas via provanças até o modo de fazer os 

requerimentos. 

 

Neste tipo de documentos, o suplicante, fazendo uso de diversas fórmulas 

retóricas, tendia a colocar-se numa posição de humildade e pobreza de modo 

a exaltar a magnitude do poder régio e o enorme esforço que representavam 

os serviços, quase sempre apontados como tendo sido feitos em clima de 

inquebrantável fidelidade e com grandes dispêndios. Em regra, muitos destes 

textos – mesmo dos finais do século XVIII – exprimiam dependência 

voluntária, sujeição na expectativa de prêmio (não vínculo desinteressado)50. 

 

Na sociedade portuguesa do século XVIII, o modo de vida pretendido como 

ideal era o que permitia “viver à lei da nobreza”, e a ele se dedicaram linhagens inteiras. 

O exemplo das famílias da “primeira” nobreza tornou-se o modelo perseguido pelos 

demais: 

                                                             
49 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143. 
50 OLIVAL, 2001, p. 109. 
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o estudo dos “comportamentos familiares” da aristocracia portuguesa dos 

séculos XVII e XVIII encerra algumas virtualidades, [...] os resultados a que 

pode conduzir, embora se reportem a um grupo dominante excepcionalmente 

restrito e destacado, são generalizáveis a boa parte das elites portuguesas da 

época, pois, como tantas vezes se dizia, “são os ânimos dos homens como 

arrebatados por impulso oculto para imitarem as ações dos Grandes”51. 

 

O tipo de nobilitação de Bernardo da Silva Ferrão pode ser considerado 

como uma das poucas maneiras de descendentes de oficiais mecânicos ascenderem 

socialmente dentro daquele mundo estamental e corporativo. O defeito mecânico era um 

impedimento à nobilitação, mas poderia ser dispensado pelo próprio monarca, a 

depender da dedicação e do valor demonstrados pelo pretendente. 

 

Com frequência, algumas destas súplicas enfatizavam a obrigação régia de 
recompensar os desempenhos dos vassalos; noutros casos, recorria-se ao 

monarca invocando o seu estatuto mais afectivo de “Rey Pay e Senhor”, ou 

como “Pay dos pobres”, que não só podia, como tinha o dever de olhar pelos 

seus súditos. Dar fazia parte da essência da realeza, como já foi dito52.  

 

Por meio dos documentos anexados ao pedido de habilitação à Ordem de 

Cristo, é possível observar que Bernardo prestou serviços no reino, em possessões 

portuguesas, e iniciou ali o processo que permitiu que se movimentasse verticalmente 

em toda a hierarquia militar da época. Mas, “no Antigo Regime, como poucos ou 

nenhum serviam por simples amor ao príncipe, a economia da mercê marcava 

fortemente as relações sociais e a vivência política”53 e, apesar de ser um dos pré-

requisitos obrigatórios nas provanças para a Ordem, não possibilitava, sozinha, o 

deslocamento entre os estamentos. O valor material e simbólico era agregado à carreira 

dos habilitandos ao se tornarem membros de uma das ordens militares ou religiosas. 

 

Evidentemente, o capital simbólico oferecido por cada uma variava bastante. 

Uma habilitação na câmara eclesiástica não possuía a mesma reputação e 

eficácia social que uma habilitação na Ordem de Cristo, visto que os critérios 

desta última eram mais difíceis de serem atendidos. Além disso, a habilitação 

da Ordem de Cristo tinha o seu desfecho final decidido no âmbito do centro 

                                                             
51 MONTEIRO, 2003, p. 55-56. 
52 OLIVAL, 2001, p. 109. 
53 OLIVAL, 2001, p. 107. 
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político, enquanto a habilitação diocesana era comparativamente mais 

permeável aos arranjos de poder e redes de influência e corrupção enraizadas 

no plano local do bispado54. 

 

A mercê real era oferecida como uma forma de incentivo e de pagamento a 

fiéis vassalos prestadores de nobres serviços ao reino. Os processos não terminavam 

com o oferecimento da mercê ao oficial, pelo contrário, esse era o modo como o 

processo começava. O cavaleiro só era armado como membro da Ordem de Cristo após 

a análise feita pela Mesa de Consciência e Ordens dos critérios exigidos para tal. 

O mundo ibérico dos séculos XVII e XVIII viu ser ampliada uma forma de 

ascensão econômica e social a que hoje denominamos nobreza civil, pretendida por 

aqueles que não haviam herdado uma nobreza mais antiga, considerada de sangue e cuja 

representação, bastante tradicional e que remontava ao período medieval, ainda se fazia 

presente e exigia a manutenção do seu espaço. 

 

As representações do mundo social dominantes em Portugal e no seu império 

no século XVIII concebiam a ordem social na hierarquia dos seus distintos 

corpos, sancionada pela tradição. Quer isto dizer que a mesma ordem social 

se legitima pelo tempo e pela história, uma história com origens medievais 

incontornáveis55. 

 

Ao longo desse período, a economia da mercê, assim conhecida inclusive 

devido ao aumento do número de requerentes e à quantidade de recursos, funcionários e 

interesses que movimentou, não significou um aumento proporcional do número de 

contemplados. Era preciso trilhar todo um conjunto de procedimentos oficiais e outros 

no campo das influências e relações pessoais dentro do conjunto das redes clientelares 

luso-brasileiras. 

A dedicação de toda uma vida dos fiéis vassalos do rei não garantia 

ascensão social, muitos morriam vendo seus “papéis” jamais caminharem dentro das 

burocráticas teias da administração portuguesa. Outro fator era a pressão constante feita 

por parte da antiga nobreza para que o rei não concedesse tantas mercês ou títulos de 

nobreza que terminassem por banalizar os títulos dos nobres de sangue. O requerente 

                                                             
54 RODRIGUES, 2014, p. 34. 
55 MONTEIRO, 2005, p. 4. 
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precisava de conhecimento, persistência e de relações para conseguir algumas cartas de 

recomendação de nobres já conhecidos, funcionários titulados e governadores, por 

exemplo, que permitissem movimentar o processo no sentido da aprovação. 

Entendemos que, no contexto apresentado, juntas, economia da mercê e 

redes clientelares, podiam garantir a entrada, a permanência e a continuidade do 

processo de ascensão social, via nobreza civil, para indivíduos que descendiam de 

famílias de oficiais mecânicos, como é o caso de Bernardo da Silva Ferrão, para os 

quais a única oportunidade era a promoção via carreira militar.  

Conforme mencionado, os títulos de ordens militares eram uma 

oportunidade de entrada nos quadros da nobreza lusitana, concedida pelo monarca como 

mercê, ou um tipo de “remuneração”, a homens que haviam prestado serviços 

considerados fundamentais, em momentos de grande dificuldade pelos quais passaram o 

reino. Desse modo, os fiéis vassalos que se destacavam e dedicavam sua vida e 

fidelidade em guerras, na fiscalização da extração das riquezas e na expulsão de 

invasores das colônias portuguesas do ultramar, além da manutenção da ordem 

estabelecida – uma preocupação constante dos monarcas no Antigo Regime –, eram 

remunerados por meio de insígnias de nobilitação que os aproximavam mais e mais dos 

círculos centrais do poder representado pelo monarca. 

 

 

1.2 Provanças: a Mesa de Consciência e Ordens  

 

Algumas instituições, a exemplo da Mesa de Consciência e Ordens ou do 

Tribunal do Santo Ofício, detinham grande poder durante o Antigo Regime. Seus 

integrantes eram selecionados por uma série de regras definidas pela casa real 

portuguesa. 

Os três processos que selecionavam pretendentes aos quadros das 

instituições do Antigo Regime, em Portugal, eram os de habilitação do Santo Ofício, 

habilitações diocesanas para ordenação sacerdotal (ordens menores e ordens sacras) e 

habilitações para cavaleiros das Ordens Militares (geridas pela Mesa de Consciência e 
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Ordens)56, que, por sua vez, se dividiam em Ordens dos Cavaleiros de Avis, Santiago ou 

de Cristo, sendo a terceira a de maior relevância. 

 

Muito acentuada era [...] a diferença que se estabelecia entre os hábitos de 

Avis e Santiago, por um lado, e a Ordem de Cristo, por outro. Por estas 

instruções, os primeiros destinavam-se a gente não fidalga [...] os hábitos de 

Avis e Santiago eram representados num degrau que permitia a ascensão à 

insígnia de Cristo. Este último tinha, cada vez mais por esta época, um lugar 
primeiro57. 

 

Quando Bernardo da Silva Ferrão assentou praça no Alentejo, a prática da 

mercê real de conceder títulos honoríficos era uma das raras chances dos vassalos se 

movimentarem verticalmente dentro dos estamentos da sociedade do Antigo Regime. 

Aqueles que conseguissem cumprir as regras poderiam tentar as recompensas 

prometidas pelo monarca.  No entanto, as honras, embora prometidas pelo rei, ainda 

precisavam ser confirmadas por meio das provanças e, muitas vezes, não eram 

alcançadas por todos os pretendentes e muitos chegavam a morrer sem jamais alcançar a 

esperada mercê. 

 

Ser pretendente era quase “uma profissão” nos séculos XVII e XVIII; podia-

se exigir conhecimentos vários dos despachos feitos [...] para pôr os papéis 

correntes. É que a comunicação com o rei, designadamente para efeitos de 

solicitar mercês, tornou-se cada vez menos direta ao longo do Antigo 
Regime; passava por um circuito complexo e exigente em tempo, recursos e 

influências58. 

 

Cumpridos os requisitos de recolher documentos que comprovassem a folha 

de serviços e após a menção do rei em dar o título, a Mesa de Consciência e Ordens 

iniciava as provanças para comprovar os critérios que permitiriam ou não a habilitação. 

A Mesa coletava depoimentos59 a respeito dos candidatos, para procurar informações 

em suas terras de origem ou por onde eles houvessem passado para prestar serviços ao 

reino. 

                                                             
56 RODRIGUES, 2014, p. 28. 
57 OLIVAL, 2001, p. 141. 
58 OLIVAL, 2001, p. 107-108. 
59 RODRIGUES, 2014, p. 31. 
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No caso da entrada na Ordem de Cristo, os principais requisitos exigidos 

eram “Limpeza de ofício (não ter trabalhado com as mãos); Limpeza de sangue; Idade 

superior a 18 e menor do que 50; Ser filho legítimo; Não ser e não ter ascendentes 

condenados pelo Santo Ofício”60. Nenhuma das exigências poderia deixar de ser 

cumprida. 

No que respeita aos procedimentos, a Mesa de Consciência e Ordens só em 

casos muito esporádicos pedia informações prévias aos inquéritos, como faziam os 

tribunais inquisitoriais. Exigia, no entanto, depoimentos sobre limpeza de ofícios, um 

assunto ao qual a Inquisição não dava grande relevo. Nesse campo, a Mesa de 

Consciência chegou a ser muito minuciosa61, o que criou dificuldades a muitos 

pretendentes. 

Ao longo do período em questão, com o aumento do número de solicitações 

e concessões de mercês, passou a ser uma necessidade a criação de regulamentação para 

o processo e, de acordo com Fernanda Olival, seriam três os pontos principais levados 

em conta, a saber: 

  

o estabelecimento de normas sobre serviços, papéis e procedimentos em 

sentido amplo; em segundo lugar, na integração das práticas de liberalidade 

no âmbito de alguns conselhos e secretarias criadas pelo sistema político; por 

fim no instituir de um sistema de registro das concessões feitas, de modo a 

evitar que pelos mesmos serviços se duplicassem as recompensas62. 

 

Na prática, existiam normas referentes ao tempo mínimo de serviço, para 

verificar se houve destaque e empenho do vassalo, bravura, investimento próprio pela 

segurança e defesa dos interesses do reino, como compra de armas e cavalos, por 

exemplo. O segundo item diz respeito a quais instituições poderiam liberar os papéis 

que comprovassem os serviços prestados. No caso da Ordem de Cristo, a comprovação 

documental de serviços, de vassalos servindo nas conquistas de além-mar, ficava a 

cargo do Conselho Ultramarino. 

As normas determinavam também para onde seriam remetidos e analisados 

os papéis e, por fim, o registro dos processos e das mercês aprovadas pela Mesa. Os 

                                                             
60 RODRIGUES, 2014, p. 33. 
61 OLIVAL, 2004, p. 177. 
62 OLIVAL, 2001, p. 110. 
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registros eram parte importante tanto por questões administrativas, quanto da segurança 

no registro das informações, para evitar transtornos quando houvesse necessidade de se 

consultar informações sobre os títulos honoríficos no futuro. Inúmeros prejuízos foram 

causados pela perda de livros de registros. 

As provanças de Bernardo da Silva Ferrão para Cavaleiro da Ordem de 

Cristo, datam de 1724 a 172963, o que pode ser considerado pouco tempo, diante das 

exigências a serem cumpridas, como a duração da prestação de serviço, do volume e do 

histórico de processos analisados pela Mesa de Consciência e Ordens, responsável por 

investigar e fazer cumprir as regras até “validar” a mercê concedida pelo monarca.  

As folhas do processo64 de Bernardo da Silva Ferrão foram numeradas no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) em uma ordem que não obedece a 

cronologia da produção de cada um dos documentos. Alguns papéis não estão datados, 

mas foi possível organizá-los a partir das informações e das datas que mencionam, em 

seu corpo, informações e períodos que os referidos documentos descrevem, como o 

tempo de serviço de Bernardo. Fazem parte do processo documentos com data anterior à 

sua abertura, como comprovações de prestação de serviço. Vamos analisá-los da 

maneira que acreditamos ser sua ordem cronológica.  

O documento mais antigo anexado às provanças data de 24 de outubro de 

1716, e se trata de “Informação do Conselho Ultramarino sobre os serviços do Cabo de 

Esquadra Bernardo da Silva Ferrão, desde 1707 até 1716, em vários postos, na capitania 

de Pernambuco e no Alentejo”65. O documento registra a folha de serviços de Bernardo 

até ali e soma mais de 11 anos de serviços na Guerra de Sucessão na Espanha e em 

Pernambuco. 

O documento seguinte anexado às provanças é de 6 de julho de 1722, 

rubricado por Aires Saldanha de Albuquerque, governador do Rio de Janeiro, que 

ordena que o “Capitão Bernardo da Silva Ferrão vá render ao Capitão Euzébio da Silva 

Leitão que se acha governando o Presídio da Praia Grande, onde assistirá enquanto eu 

                                                             
63 Embora existam, nas provanças, documentos datados de 1716, 1722, 1723, por exemplo, consideramos, 

aqui, sua abertura oficial em 5 de dezembro de 1724, pois é a data registrada na folha de abertura do 

processo. Os documentos com datas anteriores são cartas de tempo de serviço anexadas ao processo. 

ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143. 
64 Numeração usada pelo ANTT para ordenar o processo disponibilizado on-line entre 29/11/2017 e 

25/01/2018. 
65 AHU, MG, cx. 27, doc. 2498. 
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houver por bem e seguirá as ordens da Câmara da Vila de Angra dos Reis”66. 

Observamos a elevação de patente para Capitão, desde o último documento, há seis 

anos, e que o governador confiou uma missão a Bernardo sob as ordens da Câmara de 

Angra dos Reis que também emite documento que nos permite confirmar sua chegada e 

saber de sua atuação em serviço. 

 

Certificamos que em 15 de julho deste ano de 1722 nesta vila chegou o 

Capitão Bernardo da Silva Ferrão de ordem do governador desta capitania 
Aires Saldanha de Albuquerque, a governar o presídio desta vila [...] dizem 

ainda que o capitão era bom soldado e fiel vassalo de Vossa Majestade67. 

 

De acordo com o documento, ainda, que o Capitão Bernardo da Silva Ferrão 

fez de tudo para prender alguns delinquentes, e proibiu “com particular cuidado o 

negócio com estrangeiros [...] vindo ao porto deste termo 8 naus francesas o sobredito 

capitão lhe pôs rondas [...]”, manteve, ainda, a vila sob vigilância e guarnecida, e 

proibiu que os soldados do presídio fizessem vexame aos moradores. Certificou também 

que, “andando alguns soldados do Rio de Janeiro fugidos, o capitão os mandou prender 

pelo que julgamos digno merecedor de todas as honras e mercês”68, assinam vereadores. 

Grande valor era atribuído à defesa das conquistas do Império português, no 

caso a defesa do litoral do Rio de Janeiro contra as tentativas de invasão pelas naus 

francesas. Pontos considerados importantes também eram a defesa do patrimônio e a 

manutenção da ordem pública. 

Em seguida, temos um parecer, com origem em Lisboa, como registrado na 

fonte, com data de 9 de setembro de 1723, em sua primeira linha, e data de 13 de 

setembro, no seu fechamento, na mesma folha, assinado por Diogo de [...] Corte Real e 

Jerônimo Godinho [...]: 

 

referente aos serviços de Bernardo da Silva Ferrão, natural de Pernes. Filho 

de Bernardo Girão de Maia, obrados nessa Praça de Alentejo e praça de 

Pernambuco, por mais de onze anos, até 11 de novembro de 1722 e posto de 

Capitão de Infantaria e no tempo referido sendo cabo de esquadra se acham 

todas as operações da Companhia de 1708 [...] foi mandado cobrir uma praça 

                                                             
66 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 21. 
67 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 17. 
68 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 17; ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 18.    
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que estava com duas brechas abertas pelo rigor do inverno. No posto de 

ajudante [...] as diligências de grande suposição como foi prender um homem 

que havia feito um grande furto. [...] Em satisfação de tudo e do mais hão por 

bem fazerem a mercê do Hábito da Ordem de Cristo que lhe tem mandado 

lançar69. 

 

 

O mesmo sugere também que o Capitão receba tença de 30 mil réis e é 

assinado por um Diogo e por Jerônimo Godinho, cujos sobrenomes não foi possível 

identificar, mas, a julgar pelo tipo de processo, deviam ser Cavaleiros da Ordem de 

Cristo. 

O documento seguinte data de 22 de março de 1724, é de Manoel de Freitas 

da Fonseca que, posteriormente, seria governador do Rio de Janeiro, entre 1732 e 1733. 

Na carta, 

 

Manoel de Freitas da Fonseca, fidalgo da Casa de sua Majestade [...] da 

guarnição da Praça do Rio de Janeiro, certifica tudo aquilo que o capitão 

Ferrão havia dito que fez. “[...] deu inteira conta de tudo que por mim foi 

encarregado, assim assistindo na faxina, e trabalhando igualmente com os 

soldados, e de noite assistindo nas trincheiras com maior zelo animando os 
seus soldados, principalmente em 16 dias e noites que estiveram com armas 

na mão pelos repetidos (rebates) que os castelhanos nos deram [...]”. Afirma 

que por tudo que fez o capitão é “digno de toda honra”. E por ser verdade, 

assina: Rio de Janeiro, 22 de março de 172470. 

 

Os castelhanos mencionados fizeram parte do confronto contra portugueses 

na disputa por Montevidéu, na Bacia do Prata, e retornaremos à participação de 

Bernardo no referido conflito logo a seguir. 

Seguindo a cronologia, encontramos um parecer sobre as provanças de 

Bernardo até ali, na verdade, a folha de abertura do processo pela Mesa com seu 

primeiro parecer. 

 

A Bernardo da Silva Ferrão foi Vossa Majestade servido fazer mercê do 

Hábito da Ordem de Cristo, e das provanças que se lhe fizeram para o poder 

receber, constou ter as partes pessoais e limpeza necessária; porém que o 

suplicante foi barbeiro no seu princípio, o pai e avô paterno sapateiros, e o 

avô materno barbeiro e sangrador, e por estes impedimentos se julgou não 

                                                             
69 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 13.  
70 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 23. 
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estar capaz de entrar na ordem, do que se dá conta a Vossa Majestade como 

governador e perpétuo administrador dela, na forma que dispõem os 

definitórios. Lisboa. Cinco de dezembro de mil setecentos e vinte e quatro71. 

 

A diligência feita pela Mesa de Consciência Ordens comprovou que o 

habilitando era filho legítimo, que não era investigado pelo Santo Ofício, uma vez que 

isso não é mencionado, e que possuía limpeza de sangue, ou seja, não tinha, em sua 

ascendência familiar, mouros, judeus ou negros.  

 

A introdução da limpeza de sangue nas Ordens Militares é um processo 
relativamente bem conhecido e que terá tido largo impacto na sociedade 

coeva. Fez-se através da bula de Pio V, ad Regie Maiestatis, de 18 de agosto 

de 1570, que afastava os descendentes de judeus e mouros. A partir desta 

data podemos com segurança falar de estatutos de pureza nas três Ordens sob 

tutela da Coroa desde 1551: Avis, Cristo e Santiago72. 

 

Bernardo, no entanto, não possuía limpeza de ofício nem do lado paterno, 

nem do lado materno. Essa foi a primeira negativa da mesa, que o impediu de se armar 

cavaleiro da Ordem de Cristo. A Mesa negou o pedido mais três vezes, o que somou um 

total de quatro negativas entre 1724 e 1729. 

 

Além da limpeza de sangue, outros dois requisitos difíceis de ser transpostos 

eram cobrados nas provanças para alguém se tornar cavaleiro da Ordem de 

Cristo. Um deles era que os candidatos tivessem prestado serviços à Coroa, a 

qual, como recompensa/remuneração, concedia a mercê do hábito de Cristo. 

Depois de concedido o hábito e tendo a mercê sido registrada no Registro 

Geral de Mercês, para serem armados Cavaleiros, os súditos deveriam passar 

pela habilitação da Mesa de Consciência e Ordens. Os candidatos precisavam 

provar que não possuíam “defeito de mecânica”, ou seja, que não tinham 

vivido do trabalho de suas próprias mãos, exigência esta estendida também 

aos pais e avós dos candidatos73. 

 

De acordo com Fernanda Olival, ao mencionar a exigência de limpeza de 

sangue, menciona-se também sobre a limpeza de ofícios.  

 

                                                             
71 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 01. 
72 OLIVAL, 2004, p. 156. 
73 RODRIGUES, 2014, p. 31. 
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O diploma invocado mandava também excluir os mecânicos (filhos e netos), 

ou seja, quem trabalhava com as mãos para sobreviver não era considerado 

limpo de ofícios e também ficava de fora. A adoção simultânea dos dois tipos 

de limpeza constituía uma marca muito significativa. Nas Ordens Militares 

castelhanas não se impusera tudo ao mesmo tempo e os resultados não foram 

melhores. Evitava-se, assim, que o sangue cristão-velho se tornasse num 

motivo de vanglória para os plebeus, pois de outro modo transformar-se-ia na 

“sua nobreza” e num tópico de desdém sobre os fidalgos com sangue impuro. 

Obviava-se, deste modo, à subversão da ordem social74. 

 

Na perspectiva que vigorava no Antigo Regime, o trabalho do oficial 

mecânico, ou seja, qualquer ofício realizado com as mãos, como exemplo do defeito 

mecânico que designava a ascendência de Bernardo da Silva Ferrão: barbeiro, sapateiro 

e sangrador “não são apenas nomes. ‘Intelectual’, ‘burguês’, ‘proletário’, ‘homem’, 

‘demente’, ‘rústico’, são [...] estatutos sociais pelos quais se luta, para entrar neles ou 

sair deles”75. Trata-se de uma sociedade que coloca cada uma dessas pessoas em um 

lugar, determinado pela lei e onde cada um tem seu espaço bem definido. 

 

O trabalhador manual – aprendiz, oficial ou mestre – neste espaço histórico é 

depositário de qualidades que o fazem ocupar um lugar social a ele destinado 
a priori. É o lugar a que se destina como homem ou mulher de ofício 

mecânico, como povo de capacidade específica e limitada, que não ascende a 

postos administrativos e de ofícios públicos. Esse é o lugar determinado em 

relativo rigor que se busca manter e assegurar em nome de uma ordem que se 

quer estabelecida, sem riscos e sem possibilidades de caos. É, ainda, e de 

outro modo, o lugar de um ser histórico que constrói a sobrevivência 

cotidiana e se insere nessa ordem natural do Antigo Regime, participando de 

sua dinâmica transformação76.  

 

Deixar de pertencer à categoria de oficial mecânico ou, ainda, se limpar ou 

“ser perdoado” da ascendência de ser filho ou neto de oficial mecânico, é uma mudança 

significativa de estamento. Deixar de ser designado por “mecânico”, passar a “Capitão” 

e, posteriormente, a Cavaleiro da Ordem de Cristo possui um simbolismo bem maior 

que apenas carregar um nome ou título. 

 

[...] ter um ou outro desses nomes era dispor de um ou outro estatuto. Daí 

que, por outro lado, classificar alguém era marcar a sua posição jurídica e 

política. A mobilidade de estatuto que então existia não era tanto uma 

                                                             
74 OLIVAL, 2004, p. 156. 
75 HESPANHA, 2010, p. 18. 
76 MENEZES, 2006, p. 222 (grifo original). 
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mobilidade social, nos termos em que hoje a entendemos [...] conseguir 

mudar de nome, conseguir mudar de designação, de categoria (discursiva), de 

estado (nobre, fidalgo, jurista, peão, lavrador). Claro que a mudança de vida 

podia ter importância; mas quem decidia dessa importância era a própria 

entidade conceptual que designava o estado pretendido. Ou seja, era o 

conceito de nobreza (a definição da nobreza) que decidia que mudanças de 

vida eram necessárias para se ser admitido77. 

 

 

Os processos dos agraciados com a mercê para se tornarem Cavaleiros da 

Ordem de Cristo eram incertos, burocráticos, morosos e dispendiosos. No entanto, o 

caminho via ordens militares, trilhado por Bernardo e por outros reinóis que não 

pertenciam a uma nobreza de sangue, era um dos poucos modos de escalar a hierarquia 

social da sociedade do Antigo Regime. 

Os serviços prestados via ordenanças militares eram sacrifício dedicado a 

defender os interesses do reino e suas possessões do Ultramar, por isso, estavam entre 

aqueles que o monarca agraciava com sua mercê, como um acordo de compensação 

mútua e simbólica. 

 

O imperativo de dar criava uma cadeia de obrigações recíprocas: 

disponibilidade para o serviço régio; pedido de mercês ao rei em retribuição 

aos serviços prestados; atribuição/doação de mercês por parte do rei em 

retribuição aos serviços prestados; atribuição de status, honra e posição mais 

elevada na hierarquia social devido às mercês recebidas; agradecimento e 

profundo reconhecimento/reforço dos laços de submissão, lealdade e 

vassalagem; renovada disponibilidade de prestar mais e maiores serviços ao 

monarca78. 

 

Bernardo recorreu ao rei D. João V com uma petição em que lhe pede que 

“faça a mercê de dispensá-lo dos ditos impedimentos”, ao alegar que  

 

fora despachado por seus serviços pessoais feitos até o posto de capitão 

achando-se na guerra próxima nas ocasiões mais memorandas [...] em que 

sempre se soube distinguir aos séquitos com semelhantes circunstâncias [...] 

pede a Vossa Majestade que lhe dispense a graça de que muito faria tão bem 

merecedor79. 

 

                                                             
77 HESPANHA, 2010, p. 18. 
78 BICALHO, 2005, p. 23. 
79 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 07; ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 08. 
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A isso, a Mesa responde novamente para dizer que “parece que Vossa 

Majestade não deve deferir” e complementa, no verso da folha, que “ainda que 

despachado por serviços próprios [...] de tantos anos [...] há defeitos mecânicos tão vis”, 

e que não recomendam a dispensa por parte do monarca. Assinam os membros da Mesa, 

em Lisboa, no dia 17 de janeiro de 1725. As guerras memorandas são mencionadas, 

conforme citado anteriormente, pela necessidade de lembrar ao rei que o habilitando 

cumpriu sua parte e que cabe, agora, ao monarca cumprir a dele ao liberá-lo do defeito 

mecânico para que possa, finalmente, ser merecedor do hábito da Ordem de Cristo, a 

grande honra e capital simbólico. 

Ao mencionar seus serviços próprios, Bernardo está atribuindo mais valor à 

sua ficha corrida. Ao tratar do Mercado de hábitos e serviços em Portugal80, Fernanda 

Olival se refere à venda de hábitos das ordens militares ou de atributos necessários para 

obtê-los. Não é o foco do presente trabalho, uma vez que tal venda não era comum em 

casos como o de defeito mecânico, mas o fato é que o termo parece ter se popularizado, 

uma vez que é encontrado na documentação. Se vemos a menção ao fato de que os 

serviços eram próprios, significa que existiam serviços que não eram do próprio 

habilitando.  

A dificuldade em alcançar a graça era parte do processo e a tornava mais 

valorizada com todo poder e significado social e simbólico que carrega. 

 

A adoção de critérios excludentes, por um lado, e a oferta de privilégios e 

capital simbólico aos que fossem aprovados nas habilitações, por outro, era o 

que levava centenas de homens a se submeter a estes processos. Dentre o 

conjunto de privilégios oferecidos pelas esferas de poder aqui em apreço, 

sobressaíam as isenções fiscais, o direito de portar armas ofensivas e 

defensivas e a prerrogativa de foro privilegiado81. 

 

Restava ao habilitando continuar tentando, de tempos em tempos, junto à 

Mesa de Consciência e Ordens, por meio da inclusão de novos documentos que 

permitissem uma nova avaliação. Com isso, os pretendentes iam incorporando novos 

serviços, recomendações e poderiam ter a chance de demonstrar seu valor ao reino. Em 

nova petição anexada às provanças,  

                                                             
80 OLIVAL, 2003. 
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diz Bernardo da Silva Ferrão que tem requerido a V. Majestade dispensa para 

receber o Hábito da Ordem de Cristo [...] consultado Vossa Majestade não foi 

servido tomar resolução. E porque o suplicante foi despachado pelos serviços 

feitos até o ano de 1722 e oferece os mais que tem feito até o presente82. 

 

Menciona novamente que foi praça no Rio de Janeiro, a expedição à 

Montevidéu e toca em uma preocupação corrente do período para todo aquele que 

estava com processos em andamento na corte: 

 

e como é público e notório ter o suplicante [...] desde o ano de 1723 deve na 

aflição de estar em opinião de limpeza de sangue por se poder entender que 

tem algum impedimento insanável e estando já condecorado com o posto de 

Capitão de Infantaria parece que nele assenta bem a mercê do Hábito83. 

 

Apesar dos processos serem oficialmente secretos, não o eram na prática84. 

De modo velado, dentro daquele mundo de habilitações e nobilitação, seus membros e 

os pretendentes a elas, à Ordem de Cristo ou ao Tribunal do Santo Ofício, por exemplo, 

saberiam que, se as provanças de uma pessoa demorassem muito, levantava-se a 

suspeita de que o habilitando poderia não ter “qualidade” de limpeza de sangue, de 

serviços ou valorização da folha corrida de toda uma vida. As pessoas começavam a 

falar e “a aflição de estar em opinião de limpeza de sangue”, mencionada na sua 

petição, é que Bernardo poderia ser tomado por ter “algum impedimento insanável” 

perante os seus, ou seja, sua comunidade ou mesmo os oficiais que lhe deveriam 

obediência e respeito como Capitão. Em uma sociedade em que os valores simbólicos, 

representados pelas mercês, relacionam-se diretamente com honra e a importância do 

indivíduo, o tempo que demora ou mesmo o encerramento do processo são relevantes 

para o habilitando. 

Ainda na mesma petição, acrescenta ser natural do reino, conforme 

exigência para ser agraciado, e “não haver naquela conquista conhecimento da 

qualidade do suplicante e de seus avós”85. Isso nos parece uma tentativa de ser 

                                                             
82 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 11. 
83 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 11. 
84 OLIVAL, 2001. 
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dispensado pelo rei, ao alegar que, naquela conquista, no Brasil, não é sabido que ele ou 

seus antecedentes possuíam o defeito mecânico. O meio que Bernardo utiliza, e que 

podemos perceber textualmente, é a tentativa de apagar de sua genealogia os “ofícios” 

de sapateiro de seu pai e de sapateiro, barbeiro e sangrador de seus avós que o 

impediriam de ter acesso à nobreza civil. João Cabral de Melo Neto nos lembra que em 

uma sociedade como a do colonial a genealogia não era um passatempo. Os 

levantamentos da linhagem e parentesco eram, pelo contrário, “um saber crucial, pois 

classificava ou desclassificava o indivíduo e sua parentela aos olhos dos seus iguais e 

dos seus desiguais, reproduzindo assim os sistemas de dominação”86 Nesse caso a 

necessidade que Bernardo demonstra de limpar sua genealogia, pode ser vista como a 

chance que ele viu de contornar todas as negativas da Mesa de Consciência e Ordens até 

ali, repetidas nos argumentos pela não confirmação do Hábito da Ordem de Cristo.  

Se compararmos o caso da fraude genealógica de Felipe Pais Barreto87 para 

habilitar-se a Cavaleiro da Ordem de Cristo, ao caso de Bernardo da Silva Ferrão, 

encontraremos algumas diferenças. A mais importante delas, no entanto, seria o defeito 

impeditivo do processo dos dois. O pretendente a Cavaleiro em Pernambuco teve que 

ocultar o defeito de sangue que dificilmente era dispensado pelo rei. Bernardo pedia ao 

rei a dispensa do defeito mecânico. Muitos outros como Bernardo aguardaram por toda 

vida dispensa semelhante sem alcançarem a graça real.  

E no documento peticiona que “tendo o suplicante merecido assim o Hábito 

como o posto que atualmente serve parece que está nos termos de merecer a dispensa 

para lograr a dita mercê [...]”88 que concluiu ao pedir dispensa a V. Majestade para 

receber o Hábito de Cristo em satisfação dos serviços por ele prestados. No caso de 

Bernardo ele obteve sucesso após alguns anos, mas em condições que julgamos 

especiais e estão relacionadas às redes sociais que conquistou, como veremos. 

Ao longo das volumosas provanças de Bernardo da Silva Ferrão, negativas 

da Mesa de Consciência e Ordens e juntada de novos documentos, é possível identificar 

acontecimentos relevantes durante o seu tempo de serviço. Em um dos documentos que 

se situa em algum momento após agosto de 1725, Bernardo junta uma carta de  
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Bartolomeu de Sequeira Cordovil, cavaleiro professo na Ordem de Cristo, 

provedor e contador da Fazenda Real, arrecadação dos quintos direitos reais, 

vedor geral da gente de guerra nessa cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro [...] certifica das folhas constar que em 11 de novembro de 1722 se 

passou ofícios a Bernardo da Silva Ferrão [...] continuou no dito porto até 4 

de novembro de 1723 em que o mesmo embarcou com o destacamento [...] 

foi preso até 3 de agosto de 1725 [...] serviu o dito Bernardo cinco anos, oito 

meses e 17 dias no posto de capitão [...]89. 

 

O restante do documento está parcialmente apagado ou ilegível e, de acordo 

com numeração adotada pelo ANTT, está organizado logo após a segunda negativa da 

Mesa de Consciência e Ordens. O pretendente fez um ajuntamento de recomendações 

de outros Cavaleiros da Ordem de Cristo, já armados e que pudessem recomendar a 

Vossa Majestade que ele era grande merecedor do hábito. 

 Chama nossa atenção a menção à prisão de Bernardo, uma vez que se trata 

de habilitação tão concorrida e onde qualquer falta poderia incorrer na negativa da 

Mesa, no caso de ter incorrido em falta com os serviços prestados ao monarca. 

Investigamos brevemente os termos da prisão naquele contexto. Trata-se do 

período em que Bernardo da Silva Ferrão prestou serviço no conflito em Montevidéu. 

Consta dos Anais da Biblioteca Nacional uma “Ordem Régia pela qual se determinou 

que fossem soltos os oficiais da expedição enviada a Montevidéu e que se achavam 

presos no Rio de Janeiro. Lisboa, 30 de janeiro de 1725”90.  

Encontramos também um “Atestado” de Ayres de Saldanha de 

Albuquerque, emitido com data posterior ao período da prisão, no intuito de esclarecer o 

motivo pelo qual, durante o conflito, foram detidos não apenas Bernardo, mas o seu 

comandante e todos os oficiais envolvidos. O governador contesta “fatos alegados pelo 

Capitão Luiz Peixoto da Silva em sua petição, e o seu zelo e bom comportamento”. 

 

Lisboa, 27 de maio de 1750. 

Certifico que sendo Governador e Capitão General da Capitania do Rio de 

Janeiro, tive ordem de Sua Majestade no ano de 1723 para mandar povoar o 

sitio de Montevid(eo) no Rio da Prata, o que com efeito executei, mandando 

para isto por pronto um Destacamento de 150 soldados das Tropas pagas 

d’aquela guarnição, incorporados em 3 companhias com seus Capitães e mais 

oficiais competentes, um Sargento Mór e um Mestre de Campo, a cuja ordem 

ia o Destacamento e embarcando-se na Náu de que era Capitão de mar e 
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guerra Dom Manuel Henriques de Noronha e em outro navio de Transporte, 

com efeito deram à vela para esta expedição em (o) primeiro de novembro da 

dito ano91. 

 

Desembarcados, trataram de tomar as providências para cumprir as ordens 

do governador no que se referia a construir uma fortificação, tratar cavalos, arrebanhar 

gado para o tratamento da tropa e se preparar para garantir a possessão do território, 

 

o que sabido pelo Governador de Buenos Aires mandou logo um 

Destacamento de cavalaria para embaraçar a obra que já se achava muito 

adiantada e chegando com efeito o Destacamento Castelhano à vista da 

Fortificação mandou um recado ao comandante dela, dizendo-lhe que 

despejasse a terra, porque não podia fortificar-se, nem tomar posse nas terras 

de El Rei Católico a que o dito comandante lhe respondeu que como era 

vassalo de El Rei de Portugal, sem ordem sua não havia de desamparar o 

posto que lhe estava encarregado92. 

 

Diante da represália dos castelhanos na disputa pela região, o Capitão Luiz 

Peixoto da Silva não conseguiu permanecer no posto e foi expulso pelo que era 

considerado como prática de abandono e desobediência das ordens de Sua Majestade, 

como alega o Governador Ayres de Saldanha no encerramento: 

 

descuidando-se o comandante de prevenir algum insulto, o fizeram os 

Castelhanos e lhe arrebanharam o gado, pondo-se também em termos de lhe 

embaraçar a água, o que visto pelo comandante se resolveu a retirar-se e com 

efeito o executou voltando para o Rio de Janeiro nos mesmos navios e por 

haver sido isto contra as ordens que levava, o mandei prender em uma 
Fortaleza e os mais oficiais em outras e dando conta a Sua Majestade, me 

consta que depois de eu vir para esta Corte foi o dito Senhor servido ordenar 

a Luiz Vahia Monteiro, meu sucessor, por carta de Diogo de Mendonça Corte 

Real de 30 de março de 1725, fossem soltos o dito comandante e mais 

oficiais, o que se cumpriu e os ditos oficiais continuar(ão) no exercido de 

seus postos, sem que se lhe formasse culpa do abandono93. 

 

O destacamento foi enviado e devia desembarcar em Montevidéu em 

novembro de 1723 e a soltura dos oficiais e comandantes foi ordenada em 30 de março 

de 1725. Considerando o tempo que conseguiram se manter na região e voltar ao Rio de 

Janeiro, os soldados devem ter cumprido prisão por, aproximadamente, um ano, até que 
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tudo se esclarecesse e corressem as comunicações oficiais do Ultramar ao reino e vice-

versa. 

Foram soltos Bernardo da Silva Ferrão, seus companheiros e demais oficiais 

da tropa, de modo que não ficasse registrada culpa por desobediência na folha dos 

envolvidos. Mesmo assim, cuidou Bernardo de desmanchar a impressão que, 

oficiosamente, a ocorrência poderia causar e, para tal, utilizou a rede de relações 

profissionais conquistada até ali e juntou, às suas provanças, cartas de outros Cavaleiros 

da Ordem de Cristo, como a de Bartolomeu de Sequeira Cordovil, já mencionado. 

O parecer de um vassalo de grande credibilidade perante o monarca, 

habilitado e servindo no Rio de Janeiro, centro da administração colonial, era 

importante testemunho para se confirmar a inocência do oficial e não prejudicaria sua 

carreira ou a inserção na Ordem de Cristo. A prisão é mencionada em mais de uma 

ocasião ao longo das provanças, a partir das cartas que Bernardo junta ao processo.  

A tentativa de conquista e de definição de fronteiras em torno da bacia do 

Rio da Prata se estendeu do século XVI ao XIX, envolveu interesses territoriais e 

comerciais estratégicos, atravessou diferentes contextos históricos da colonização da 

América, tanto portuguesa quanto espanhola, e teve relação, inclusive, com a questão 

ibérica na Europa. Vamos mencionar apenas alguns aspectos importantes para entender 

a conjuntura da prisão dos oficiais, dentre os quais se encontrava Bernardo da Silva 

Ferrão.  

O período de união das coroas portuguesa e espanhola tornara fluidas as 

fronteiras das colônias da América do Sul e “favorecera o tráfico com o Prata e o 

estabelecimento de portugueses em Buenos Aires”94.  

 

A fundação da Colônia do Sacramento, no rio da Prata, desde o Rio de 

Janeiro, e sua manutenção por quase cem anos (1680 a 1777), foi a 

materialização do processo de expansão territorial e comercial do Estado 

lusitano e das elites mercantis luso-brasileiras rumo ao Prata. Sacramento 

devia viabilizar e restabelecer os vínculos com o Prata rompidos após o fim 

da União Ibérica em 164095. 

 

 

                                                             
94 HOLANDA, 1997, p. 19. 
95 PRADO, 2003, p. 80. 
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A região do sul garantia uma posição de trânsito e comércio às margens da 

Bacia do Rio da Prata, e “Tordesilhas era uma linha teórica: a ocupação efetiva, a posse, 

é que determinavam os limites do Brasil. O sul seria campo da maior instabilidade”96 e 

as tensões se mantiveram por muito tempo. Ao enviar tropas do Rio de Janeiro para o 

sul, 

 

o objetivo econômico português era retomar o comércio platino, bastante 

rentável no período dos Filipes (1580-1640), interrompido após a 
Restauração de Portugal, em 1640, com terríveis consequências tanto para a 

economia da Colônia, especialmente a do Rio de Janeiro, quanto para a da 

Metrópole97. 

 

Em 1680, os portugueses fundaram a Colônia do Sacramento98, importante 

conquista da empresa colonial lusitana no sul, em frente à Buenos Aires e na margem 

oposta do Rio da Prata. 

 

O Rio de Janeiro era fundamental tanto para a manutenção quanto para a 

expansão do território português ao sul da América. O porto da cidade era o 

mais próximo da região Sul da Colônia, e de lá saíram os recursos 

necessários para a fundação de Sacramento, na região Meridional da América 
do Sul, zona de intensos conflitos gerados pela indefinição de limites 

territoriais entre os domínios das Coroas da Espanha e de Portugal99. 

 

A posse da Colônia do Sacramento passou dos castelhanos para os 

portugueses por inúmeras vezes desde sua fundação no século XVII e “envolveu 

intensas disputas diplomáticas entre as Cortes Ibéricas – era preciso tornar Sacramento 

um reduto muito bem fortificado e guarnecido”100.  Tratava-se de uma importante região 

de portos com acesso a uma região estratégica. 

 

Uma característica fundamental para o entendimento da própria formação 

desse complexo portuário, bem como do processo histórico dos atuais 

territórios do Uruguai, Argentina e Brasil (o Estado do Rio Grande do Sul 

especialmente), é de que se tratava de uma região de fronteira múltipla. 

                                                             
96 HOLANDA, 1997, p. 19. 
97 MELLO, 2009, p. 96. 
98 HOLANDA, 1997, p. 19-21. 
99 MELLO, 2009, p. 95. 
100 MELLO, 2009, p. 97. 
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Castelhanos e portugueses conviviam com distintos grupos autóctones, bem 

como com os missionários jesuítas, que constituíam outro foco de interesses. 

Assim, a região platina da primeira metade do século XVIII era ao mesmo 

tempo um limite, uma separação. Mas era também o ponto de contato, 

interação e trocas recíprocas entre portugueses, espanhóis, jesuítas, índios 

tape, minuano, charrua, entre outros. Enfim tratava-se de um espaço 

fronteiriço aberto, uma região que nesse momento incorporava-se ao mundo 

ocidental inserida em sociedades de antigo regime, como era o caso dos 

impérios ibéricos da primeira metade do século XVIII101. 

 

Estamos falando de período anterior à descoberta de outras riquezas na 

colônia portuguesa, como o ouro das Minas Gerais, cuja exploração só passaria a ser a 

mais importante fonte de renda em algumas décadas. Isso justifica a atenção dada à 

região e também a pena dada à tropa que abandonou tão importante posto de conquista 

econômica para o período pós-Restauração, que adquiria novamente sua autonomia 

econômica e administrativa. 

 

Eram urgentes a restauração das ruínas deixadas pelos espanhóis em 1680, a 

construção de uma nova e mais robusta fortaleza, e um melhor 

guarnecimento da praça militar da Colônia com tropas suficientes para sua 

defesa [...] o Rio de Janeiro foi a base de sustentação da ação militar na 

região Platina, conservando a Colônia com seus próprios recursos [...]102. 

 

No início do século XVIII, a região de Montevidéu, também na margem do 

Rio da Prata, surgia como uma alternativa em posição geográfica mais próxima do 

oceano Atlântico que Sacramento. 

 

Procuravam, entrementes, os portugueses ampliar o seu domínio à inteira 

margem do Prata, que o Tratado de Utrecht lhes parecia ter assegurado. 

Diplomaticamente forcejavam em vão por demonstrar à Corte de Madri que 

era absurdo possuir Colônia sem território contínuo, na direção norte. 

Militarmente tentaram fixar-se em Montevidéu, de onde foram logo expulsos 

pelos castelhanos que, a seguir fundaram a cidade que é hoje capital do 

Uruguai (1724). Conseguira, no entanto, os do Sacramento estender pelo 

interior suas plantações europeias e estâncias de gado103. 

 

                                                             
101 PRADO, 2003, p. 83. 
102 MELLO, 2009, p. 100. 
103 HOLANDA, 1997, p. 37. 



63 
 
 

O fracasso da missão de 1723 culminou com a prisão de todo o 

destacamento por abandono de posto. Os castelhanos fundaram, no mesmo local, apenas 

um ano depois, a cidade de Montevidéu, hoje capital do Uruguai, o que confirma sua 

importância na geografia daquela região. 

Passado o incidente envolvendo a carreira do então Capitão Bernardo da 

Silva Ferrão, ele se empenhou em recolher recomendações de outros Cavaleiros da 

Ordem de Cristo, conforme já mencionado. 

As provanças nos trazem algumas cartas que citaremos a seguir. Um ofício 

que reafirma que Bernardo da Silva Ferrão foi Praça no Rio de Janeiro, menciona 

novamente o tempo de serviço. Na parte final do documento, consta: “Doutor Manoel 

da Costa Mimoso do Desembargo de sua Majestade que Deus Guarde seu 

Desembargador da relação do Porto ouvidor geral nesta cidade do Rio de Janeiro”104. 

O então Capitão Bernardo da Silva Ferrão parece já ter conquistado boas 

relações ao longo da carreira, e se inseria nas redes clientelares que contribuíam para a 

elevação social de muitos vassalos. Podemos citar trechos da carta de recomendação do 

governador do Rio de Janeiro, “Luis Vahia Monteiro do Conselho de Sua Majestade, 

Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo e coronel de um regimento de infantaria e 

governador da capitania do Rio de Janeiro”, que certifica que, ao mandar o capitão 

Bernardo da Silva Ferrão prender a um Álvaro Dias que havia açoitado um homem 

branco, o dito capitão prontamente foi a essa diligência, “e o fez com tal cuidado e 

desvelo que com efeito o prendeu [...]”. Outra vez, durante uma ronda, prendeu um 

homem chamado Manoel Antônio, “que ia fugido com oito negros sem ter pago deles os 

direitos reais e levando bastante dinheiro de partes, dando sempre o dito capitão conta 

de tudo [...]”. Por isso, o julgava digno de toda honra e mercê e, por ser verdade, 

assinou a 10 de janeiro de 1726105. Seguindo assim o ajuntamento de documentos, 

 

diz Bernardo da Silva Ferrão filho de Bernardo Girão de Maia, batizado na 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do lugar de Pernes, termo da vila 

de Alcanede, Capitão no Rio de Janeiro, com Mestre de Campo Domingos 

Teixeira que para certo requerimento que tem com S. Majestade lhe é 

necessária folha corrida pelo que [...] consta que lhe faça mandar passar 

alvará na forma costumada106. 

                                                             
104 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 14. 
105 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 25. 
106 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 31. 
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Ainda na Praça do Rio de Janeiro, Bernardo recolhe certidão negativa dos 

cartórios. 

 

O doutor juiz de Fora Manoel Passos Coutinho manda que respondam ao 

suplicante com quaisquer culpas que em seus cartórios tiverem que 

obrigatórios sejam o livramento a que um e outros assim cumprirão [...] 

passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 27 de maio de 1726. (Várias 

assinaturas)107.  

 

Seguindo as provanças, na ordem cronológica, encontramos o que parece 

ser o pedido de uma certidão na qual consta o tempo que Bernardo da Silva Ferrão 

serviu no posto de capitão de infantaria sob o comando do Mestre de Campo Domingos 

Teixeira de Andrade108. Trata-se de mais uma comprovação das mesmas informações 

passadas por outro cavaleiro da Ordem, pertencente às redes clientelares, cuja carta a ser 

encaminhada à Mesa de Consciência e Ordens esclarece a prisão que o Capitão 

Bernardo sofrera e o período de aproximadamente um ano e meio. 

 

Joseph Leitão, cavaleiro professo na Ordem de Cristo, escrivão da Fazenda 

Real e da matrícula da gente de guerra nessa cidade de São Sebastião do Rio 

de Janeiro, certifico que aos quatorze de junho de 1720 assentou praça de 

capitão por patente de sua Majestade, de uma das Companhias do Terço 

Velho da Guarnição dessa praça, de que é mestre de campo Domingos 
Teixeira de Andrade, ao suplicante Bernardo da Silva Ferrão e que continuou 

o real serviço até quinze de fevereiro de 1724, em que tendo chegado no dia 

antecedente de Monte Vidio [sic], foi preso por ordem do Governador e 

capitão general dessa praça; e o esteve até três de agosto de 1725 que consta 

foi solto em virtude de uma carta do secretário de estado em que dizia que S. 

Majestade assim ordenava; e o governador atual desta praça Luiz Vahia 

Monteiro se mandou levantar a nota e pagar-lhe os soldos do tempo de prisão 

com fiança [...] e desde o dia três de agosto de 1725 se tem continuado o real 

serviço. Cumprindo assim o despacho, assina. Rio de Janeiro, 31 de maio de 

1726109. 

 

Em declaração, vista a seguir, o próprio Bernardo documenta que serviu até 

maio de 1726, e incorporou e contou como serviço o tempo em que passou detido e 

                                                             
107 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 32. 
108 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 27. 
109 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 28. 
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enquanto aguardava trâmite de solicitações entre a colônia e o reino, que resultou de 

interferência positiva do rei de Portugal e demais esclarecimentos. 

Após conseguir sua liberdade, Bernardo da Silva Ferrão recebeu soldos 

devidos durante o período que esteve no cárcere, bem como manteve sua ficha corrida 

de serviços prestados, uma das exigências para ser habilitado à Ordem de Cristo. 

Em seguida, encontramos a certidão que o próprio requerente havia 

solicitado anteriormente, emitida pelo 

 

escrivão da correição e ouvidoria geral nesta cidade do Rio de Janeiro 

certifica que esta folha do capitão Bernardo foi corrida e respondida pelos 

escrivães do crime que a elas nesta cidade costumam responder, e para 

constar passo a presente certidão. Rio de Janeiro 5 de junho de 1726. 

Domingos Rodrigues Tavares [...]110.  

 

Segue-se, na mesma folha, certidão de justificação de  

 

Manoel de Passos Coutinho, Juiz de Fora com alçada no cível e no crime, 

nesta cidade do Rio de Janeiro e seu Termo [...] que também serviu de 

Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca e Juiz de Justificações [...] constou 

por justificado. Rio de Janeiro 5 de junho de 1726111. 

 

A seguir, encontramos outra carta, com rubrica ao final que se assemelha à 

do Juiz de Fora Doutor Manoel de Passos Coutinho, em que expõe que  

 

Bernardo da Silva Ferrão alegou a seu favor, para conseguir o Hábito, as 

razões que concorriam para ser dispensado, por serem os serviços pessoais 

feitos nas Companhias até o posto de Capitão de Infantaria, acrescentou o 

suplicante ter servido por cinco anos até maio de 1726 [...] se lhe passou até 

[...] junta no Rio de Janeiro [...] em 1722 foi nomeado o comércio com os 

estrangeiros, fazia ronda por mar e terra [...] no ano de 1723 embarcou de 

guarnição na Nau que foi ao Montevidéu trabalhando nas faxinas e de noite 
assistindo na trincheira animando os soldados para o trabalho [...] por ordem 

do Governo do Rio prendeu um delinquente aplicando muito cuidado e 

trabalho para a prisão e a fez a outro que ia fugido com dinheiro de partes e 

oito escravos sem ter pagado os direitos deles. 

                                                             
110 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 33. 
111 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 19. 
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Assim pelos serviços que prestou, como pelos que lhe foi feita a mercê do 

Hábito parece que foi em termos de V. Majestade o dispensar para lograr 

aquela honra, que com o seu procedimento provou ser sempre merecedor112. 

 

De posse desses novos documentos, recolhidos na Praça em que servia, 

encontramos requerimento de “Bernardo da Silva Ferrão, Capitão de Infantaria do Rio 

de Janeiro no qual pedia um ano de licença para tratar no reino dos seus negócios”113. 

Em mais uma tentativa de ser habilitado, seguiu para a metrópole para juntar, 

pessoalmente, novos argumentos às suas provanças. Recomendado por outros cavaleiros 

da Ordem, que portavam informações que o isentavam de qualquer culpa no caso da 

prisão registrada durante o combate em Montevidéu, poderia tentar a liberação do 

defeito mecânico junto à Sua Majestade. 

Após essa tentativa de Bernardo da Silva Ferrão, a Mesa se pronuncia em 

novo parecer e afirma que 

 

fazendo Sua Majestade a consulta inclusa de 17 de janeiro de 1725 sobre a 

dispensa que pedia Bernardo da Silva Ferrão para receber o Hábito da Ordem 

de Cristo por haver constado que o mesmo no seu princípio fora barbeiro e 

pais e avós paternos sapateiros e o materno barbeiro e sangrador foi V. 

Majestade servido que vendo-se neste tribunal a petição inclusa e certidões a 
ela junta do dito Bernardo da Silva Ferrão se tornasse a consultar o que 

parecesse. 

Parece que V. Majestade não deve deferir ao suplicante pelas razões 

declaradas no parecer da consulta inclusa e que de novo alega não ser 

suficiente para a concessão da dispensa que pede. Lisboa Ocidental. 24 de 

março 1727114. 
 

Não encontramos nenhum outro documento que registre a passagem de 

Bernardo em sua viagem ao reino. Na sequência, registramos seu casamento com Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca, no ano de 1727115. Os casamentos eram importantes 

dentro das redes clientelares, pois, por meio deles, era possível formar famílias que 

permitiam ampliar relações permanentemente e se inserir nas redes de poder materiais 

ou simbólicos dentro da sociedade do Antigo Regime. Os dotes raramente eram 

financeiros, costumavam ser por meio de doação de escravos ou de propriedades, pela 

                                                             
112 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 09. 
113 AHU, RJ, cx. 23, doc. 5266-5267. 
114 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 37 (grifo nosso). 
115 FERREIRA, 2011, verbete 30.309.  
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utilização de influências para viabilizar mercês ou cargos, por exemplo, concedidos por 

meio dessas redes de poder. 

A última certidão recolhida no Rio de Janeiro por Bernardo da Silva Ferrão 

data de 5 de junho de 1726, em seguida, o Capitão pediu um ano de licença para ir ao 

reino tratar de negócios pessoais e encaminhar novas certidões à Mesa de Consciência e 

Ordens. A data do parecer da Mesa é 24 de março de 1727, mesmo ano em que 

registramos o casamento de Bernardo, no Rio de Janeiro. Acreditamos que o casamento 

tenha ocorrido nos meses posteriores ao parecer, uma vez que é registrado no mesmo 

ano e que as viagens eram demoradas e, possivelmente, que não tenha acontecido até o 

final de março. Além disso, se Bernardo foi ao reino tentar resolver a questão da 

liberação do defeito mecânico junto a suas provanças, é possível que não retornaria ao 

Rio de Janeiro até ter um resultado, o que se concretizou na data de 24 de março do 

corrente ano. 

Dona Francisca de Seixas da Fonseca116, nascida no Rio de Janeiro, em 

1706, era filha de Francisco de Seixas da Fonseca, nascido em Portugal, em 1658, e de 

Dona Maria da Rocha Fiúza, nascida no Rio de Janeiro, em 1668. Foram pais também 

de Manuel de Seixas da Fonseca, batizado no Rio de Janeiro, em 26 de abril de 1698; de 

João de Seixas da Fonseca, batizado no Rio de Janeiro, em 14 de maio de 1691; e de um 

terceiro filho, chamado Francisco de Seixas da Fonseca [segundo do nome], nascido no 

Rio de Janeiro, em 1697. Os dois primeiros possuem documentação que aponta para 

carreiras mais relevantes e conhecidas.  

De acordo com fontes117 que serão detalhadas no próximo capítulo, a 

família118 era composta por, pelo menos, quatro filhos e oito filhas, dos quais 

trataremos. Dentre eles, estava Manuel de Seixas da Fonseca, que era familiar do Santo 

Ofício, e foi para Vila Rica dedicar-se à algumas propriedades e à mineração. Passou, 

depois, para São João del-Rei, onde ocupou o posto de Juiz Ordinário do Senado da 

Câmara. Faleceu em Vila Rica a 24 de setembro de 1752, solteiro e instituiu sua irmã, 

Francisca de Seixas da Fonseca, como sua única herdeira. João de Seixas da Fonseca, o 

segundo filho a nascer, foi Frei da Ordem de São Bento, Bispo titular de Areiópolis e 

faleceu em 5 de março de 1768.  

                                                             
116 FERREIRA, 2011, verbetes 30.300 a 30.309. 
117 CARRARA, 1999. 
118 SAMPAIO, 2003. 
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Para o momento, é preciso mencionar que, uma vez que se casou com Dona 

Francisca, alguns acontecimentos relacionados à família da esposa passam a ter 

relevância na vida de Bernardo da Silva Ferrão. Na cronologia que adotamos, a próxima 

fonte que encontramos é um requerimento do irmão de Francisca, aqui denominado Frei 

João da Madre de Deus Seixas, provavelmente o nome que adotou após entrar para a 

ordem religiosa. O Frei é autor do requerimento como procurador de seu pai, Francisco 

do Seixas da Fonseca, em que pede 2ª via da Ordem Regia de 14 de março de 1727, pela 

qual se ordenou o regresso deste ao reino: 

 

pela qual se concedeu licença a Francisco de Seixas da Fonseca para 

regressar ao Reino ou estabelecer de novo a sua residência no Rio de Janeiro, 

por se reconhecer quão despótico e arbitrário tinha sido o desterro que lhe 

havia imposto o Governador Luiz Vahia Monteiro119. 

 

Luiz Vahia Monteiro foi o governador do Rio de Janeiro que havia feito 

uma carta de recomendação para Bernardo da Silva Ferrão, em 10 de janeiro de 1726, e 

que mandou soltar os soldados presos em Montevidéu, em 1725. 

Francisco de Seixas da Fonseca, de quem falaremos com mais detalhes no 

próximo capítulo, após ser inocentado do exílio imposto pelo governador, pode ter 

voltado ao Rio de Janeiro, em 1727, para participar do casamento de sua filha mais nova 

com Bernardo da Silva Ferrão. Ao ver que Francisca formou sua própria família, 

retornou ao reino. Lá, o pai e a mãe de Dona Francisca viveram até o fim de suas vidas, 

e não retornaram mais ao Brasil. 

Voltando às provanças, Bernardo já aguardava a mercê com a qual poderia 

ser armado Cavaleiro da Ordem de Cristo desde o ano de 1724. Entre o período que 

juntou os documentos e até o ano de seu casamento, a Mesa de Consciência e Ordens 

havia dado três despachos negativos e recomendava que Sua Majestade não deferisse a 

mercê por causa do defeito mecânico. De acordo com texto do parecer da Mesa de 

Consciência e Ordens, que apresentaremos a seguir, acreditamos que o próprio 

Bernardo da Silva Ferrão pode ter pedido nova avaliação, apesar de não estar 

documentado, em suas provanças, ou pode ter ocorrido interferência de alguém com 

                                                             
119 AHU, CU, cx. 25, doc. 5648. 
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influência suficiente no reino. Levantamos essa hipótese devido aos termos do parecer 

da Mesa que, ao indicar nova consulta de Sua Majestade, menciona as recusas 

anteriores, bem como os motivos do defeito mecânico alegados para tal, e atestam, mais 

uma vez, “que Vossa Majestade não deve deferir ao suplicante pelas razões declaradas 

nos pareceres das consultas inclusas”. A quarta negativa, cuja conclusão se modifica em 

seguida, segue: 

 

aos D. D. Manoel Alvares Pereira e João Cabral de Barros que é visto o 

suplicante haver sido despachado por serviço próprio e se achar condecorado 

com o posto de capitão de infantaria paga na nova colônia, lhe faça V. 

Majestade mercê da dispensa que pede, ficando-lhe cassados os anos que têm 

servido depois de despachado e cinco anos mais [...]. Lisboa Ocidental, 16 de 
março de 1729120. 

 

Os mencionados Manoel Alvares Pereira e João Cabral de Barros assinam o 

documento, num total de cinco membros, e deviam, portanto, ser membros da Mesa e 

encerram as provanças com parecer 

 
[...] de março de 1729. 

Da Mesa de Consciência e Ordens 

Satisfaçam o que S. Majestade manda sobre a dispensa a que pede Bernardo 

da Silva Ferrão para receber o Hábito da Ordem de Cristo. 
Rio121. 

 

Após anos de insistência no processo iniciado em 1723, com o pedido de 

habilitação negado pela Mesa de Consciência e Ordens, pelo menos quatro vezes, em 

despachos de 1724, 1725, 1727 e 1729, terminou por ser liberado do defeito mecânico 

por D. João V. 

Se observarmos as datas, veremos que Bernardo juntou seus papéis de 

serviços prestados e requerimentos, e enviou pedido para que a Mesa confirmasse mercê 

oferecida pelo rei no ano de 1723, antes de sua ida para Montevidéu. Em 1724, 

aconteceu a primeira recusa da Mesa que, talvez, não soubesse da prisão de Bernardo. 

Essa questão não nos parece esclarecida uma vez que não foi levada em conta 

oficialmente pela Mesa. As fontes informam que o Capitão foi solto, com os outros 

                                                             
120 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 41; ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 42. 
121 ANTT, MCO, HOC, letra B, mç. 12, n. 143, f. 44. 
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oficiais de sua companhia, em 30 de maio de 1725. Lembramos, ainda, que ele serviu, 

durante a invasão francesa, na baía de Guanabara e, como veremos no capítulo seguinte, 

aquele que se tornaria seu futuro sogro teria participação no conflito, com doação de 

grande quantia de dinheiro122 na defesa do Rio de Janeiro, e podem ter estreitado 

relações de alguma maneira. Mas, cronologicamente, foi depois que se casou no Rio de 

Janeiro, com Francisca de Seixas da Fonseca, que conseguiu dispensa do defeito 

mecânico em 1729, e foi habilitado à Ordem de Cristo.  

 

O fato de serem concedidas muitas dispensas de defeito nas Ordens Militares 

seria um dado socialmente conhecido e influiria negativamente na imagem 

destas instituições. Na década de 1750, teria atingido 55,9% dos novos 

cavaleiros da Ordem de Cristo123. 

 

Mesmo com o mencionado rigor para a liberação do defeito de sangue, 

segundo Fernanda Olival, considerava-se publicamente que muitos eram os agraciados 

com esse tipo de dispensa. 

 

Acresce que, o número de reprovados nas Ordens Militares portuguesas era 

reduzido. Em geral, optava-se por não concluir o processo ou por lutar até ao 

fim para provar a pureza e por vezes era possível ser bem sucedido. Entendia-

se que uma mercê que se destinava a premiar o candidato pelos seus serviços 

não devia acabar a deslustra-lo. Esta postura, favorecia a negociação e a 

Coroa fazia-o com frequência, sobretudo nos casos de mecânicas124. 

 

Liberado do defeito mecânico125, o Capitão Bernardo da Silva Ferrão, após 

“armado” Cavaleiro da Ordem de Cristo, é inserido em uma instituição que representa 

um tipo preciso de “hierarquização e regulação do espaço social nobiliárquico, por 

meio, sobretudo, da atribuição de benefícios materiais, honras e distinções”126, e pode se 

favorecer de uma série de benefícios.  

 

                                                             
122 SAMPAIO, 2003. 
123 OLIVAL, 2004, p. 178. 
124 OLIVAL, 2004, p. 178. 
125 Em tese denominada Indignos de servir: os candidatos rejeitados pelo Santo Ofício português (1680-

1780), Luiz Fernando Rodrigues Lopes (2018) trabalha com candidatos rejeitados pelo Santo Ofício 

Português, instituição que será objeto de análise a seguir. 
126 BICALHO, 2005, p. 23. 
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[...] em todas as capitanias americanas os homens reconhecidos como 

pertencentes aos grupos dominantes nem sempre o eram em função de seu 

sangue. Na verdade, estes estavam em minoria, o que propiciou que a 

“antiguidade na terra” se tornasse um argumento eficaz para reivindicar 

maior direito aos cargos de mando ou à aquisição de outros privilégios. 

Mesmo assim, as elites coloniais foram constantemente se renovando pelo 

ingresso de recém-chegados do Reino que, juntamente com outros vassalos já 

estabelecidos, puderam conquistar notoriedade por mérito exclusivamente 

pessoal e não familiar127.  

 

Desse modo, vai sendo constituída, na América portuguesa, uma nobreza 

que não era a de sangue, do reino, nem uma outra elite conhecida como nobreza da 

terra128, como foi o caso daquela formada no Nordeste açucareiro. Uma nova nobreza, 

civil, se afasta de antigos impedimentos, como o defeito mecânico, para se inserir na 

administração das conquistas ultramarinas, por meio de estratégias de nobilitação e de 

ascensão social.  

 

 

1.3 Limpeza de sangue: Familiar do Santo Ofício 

 

A Inquisição teve presença marcante nas Minas Gerais do século XVIII. 

Isso se deu como um braço da atuação portuguesa no controle dito “espiritual” da 

população de uma sociedade tensa, em formação, longínqua e de difícil comando, no 

momento de exploração de riquezas inimagináveis e fundamentais para o reino de 

Portugal. 

 

Apesar de nunca ter tido uma sede na Colônia, a Inquisição portuguesa agiu 
aqui por meio de diversas estratégias, que variaram no tempo e no espaço. As 

visitações, a colaboração dos Bispos e das Ordens regulares (sobretudo a 

Companhia de Jesus), a Justiça Eclesiástica e uma rede de agentes, composta 

principalmente por Comissários e Familiares, foram os principais 

mecanismos utilizados pelo Santo Ofício para atingir o Brasil129. 

 

                                                             
127 STUMPF, 2011, p. 123. 
128 BICALHO, 2005, p. 65-97. 
129 RODRIGUES, 2011, p. 33. 
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O tribunal do Santo Ofício, guardião da moral cristã, perseguidor dos 

“infectos de sangue” e dos cristãos-novos, fortalecido pelo Concílio de Trento, atuou 

em “defesa do catolicismo ante o avanço dos protestantes”130. O Tribunal atuou também 

em diversos âmbitos, de maneira velada, ao incorporar outras “demandas” do Antigo 

Regime português.  

 

Com o estabelecimento definitivo da Inquisição em Portugal, alguns anos 

mais tarde, os poderes tendem, pela bula de 23 de maio de 1536, a ser 
equivalentes. Se, formalmente, era isso o que ocorria, na sucessão de outras 

medidas tomadas por D. João III para conquistar maiores poderes sobre a 

Inquisição, assistiu-se a uma redução fragorosa do poder dos bispos em 

Portugal. Em um mesmo movimento, o rei afirma externamente seu poder 

perante o papa ao permitir a institucionalização da perseguição aos cristãos-

novos por intermédio do Tribunal, e, internamente, ao reduzir a autonomia e 

a força dos prelados diocesanos131. 

 

A Igreja considerava que muitos dos comportamentos pessoais atacavam 

diretamente a fé e, consequentemente, a salvação das pessoas. A Inquisição incorporou 

às ditas questões morais religiosas a vigília de questões que deveriam pertencer ao 

âmbito privado e, “no afã de controlar de perto a vida dos fiéis, a Reforma Católica não 

se limitou a reafirmar dogmas e regras sobre o casamento a fim de difundi-lo como 

norma geral. Foi além e preocupou-se com a vida das famílias”132, e espalhou ouvidos 

delatores a seu serviço para controlar nos pormenores a vida das pessoas. 

 

O tradicional desvelo da Igreja em acompanhar a espiritualidade da 

população colonial permanece quando o povoamento alcança o sertão das 

minas do ouro. Tomando a forma de verdadeiras patrulhas a serviço da fé, 

constantes visitas seriam realizadas pessoalmente pelos bispos ou por eles 

encomendadas ao território sob sua jurisdição133. 

 

Desse modo, o Tribunal do Santo Ofício espalhou seus agentes pelas Minas 

coloniais, para vigiar, perseguir e punir “hereges” e “rebeldes”. Exportou um modelo de 

ação que pudesse atravessar os mares até os sertões mineiros. 

 

                                                             
130 VAINFAS, 1997, p. 19. 
131 FIGUEIREDO, 1997, p. 44. 
132 VAINFAS, 1997, p. 23. 
133 FIGUEIREDO, 1997, p. 41. 
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O funcionamento dessa justiça eclesiástica distrital fica, desde então, a 

serviço dos inquisidores dos Tribunais de Primeira Instância, responsáveis 

pela transferência de presos acusados de heresia e notificação sobre as 

informações recolhidas nas visitas pastorais, formando, assim, uma 

articulação de jurisdições que permitia à Inquisição um meio privilegiado 

para “lançar seus tentáculos às zonas afastadas”134. 

 

As visitações entram em decadência, nas terras coloniais, a partir da 

segunda metade do século XVII, quando “notamos um crescimento do número das 

habilitações de agentes inquisitoriais expedidas pelo Santo Ofício, cujo ápice foi 

atingido no século XVIII”135, período em que Bernardo da Silva Ferrão seria aceito 

como Familiar do Santo Ofício. Bernardo atuava nas Minas coloniais do século XVIII, 

como parte do corpo militar, como Cavaleiro da Ordem de Cristo e agente da 

Inquisição.  

 

A expedição de familiaturas para Minas acompanhou o processo de 

sedimentação da sociedade que ali se formou abruptamente, a partir da 

corrida do ouro. Internamente, este é o fator que mais exerceu influência na 

busca pelo título de familiar do Santo Ofício na capitania. Tal processo de 

assentamento da sociedade na região ganhou intensidade a partir da década 
de 1740 e ficou patente na curva da formação da rede de familiares locais136. 

 

Não é objetivo do presente trabalho detalhar os objetivos e a atuação da 

Inquisição portuguesa no Brasil. Interessa-nos saber o suficiente para compreender a 

necessidade de selecionar Bernardo da Silva Ferrão como um Familiares do Santo 

Ofício para atuar nas Minas Gerais do século XVIII. 

Cada habitante considerado indesejado ao Antigo Regime, seja no reino ou 

nas colônias, foi extirpado daquela sociedade e, para tal, “Portugal utilizou-se 

sistematicamente do degredo, importante mecanismo colonizador e, ainda, depurador da 

própria Metrópole”137, além do confisco de bens, tortura e até mesmo sentenças de 

morte. Tudo isso foi possível a partir dos olhos e dos ouvidos atentos e de agentes com 

poder estratégico e autoridade para, por exemplo, realizar coerções, sequestro de bens, 

interrogatórios ou mesmo prisões em nome do Santo Tribunal inquisitorial. 

                                                             
134 FIGUEIREDO, 1997, p. 45. 
135 RODRIGUES, 2011, p. 35. 
136 RODRIGUES, 2010, p. 206. 
137 VAINFAS, 1997, p. 41. 
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Eram três os tipos de agentes do Tribunal português nas Minas: os Notários 

que, oficialmente, na sede dos Tribunais da Inquisição, deveriam ser responsáveis por 

“passar certidões, comissões, róis e termos diversos”138 e tinham que ser Clérigos que 

soubessem escrever bem, sem ocupar cargos importantes na hierarquia eclesiástica, mas 

se tornando os “representantes da instituição inquisitorial nas freguesias em que 

moravam”139; em seguida, temos os Comissários imbuídos pelo Tribunal central de 

grande autoridade para atuar nas colônias. 

 

As principais funções dos Comissários eram ouvir testemunhas nos processos 

de réus; realizar contraditas; coletar depoimentos nos processos de 

habilitação de agentes inquisitoriais; coordenar prisões; vigiar os condenados 

que cumprissem pena de degredo nas áreas de sua atuação140. 

 

Esses dois primeiros tipos de agentes do Santo Ofício tinham funções 

complementares, pois, a todo interrogatório, vigilância, punição, acompanhavam o 

devido registro por escrito. A eles, se somava o terceiro tipo de agente que seria o 

Familiar do Santo Ofício, por sua vez, auxiliar e complementar aos outros dois, e que 

fazia cumprir as determinações dos Comissários, representantes da Inquisição.  

 

De acordo com os regimentos inquisitoriais, os Familiares exerciam um papel 

auxiliar nas atividades da Inquisição, atuando principalmente nos sequestros 

de bens, notificações, prisões e condução de réus. Sem abandonar suas 

ocupações costumeiras, eles seriam funcionários civis do Santo Ofício e, caso 

fossem chamados pelos Inquisidores – nos locais onde havia Tribunal – ou 

pelos Comissários, prestariam a estes últimos todo o auxílio requerido e 

cumpririam as ordens que lhes fossem dadas141. 

 

Os Familiares estavam na ponta final do processo inquisitorial, pois 

executavam os mandados de prisão e faziam cumprir as determinações finais. Bernardo 

da Silva Ferrão se tornaria um homem que atuaria para a Inquisição e para o monarca. 

Condecorado com o Hábito da Ordem de Cristo, chegou a Minas na qualidade de quem 

aguardava os trâmites de seu processo de limpeza de sangue que, se confirmado, o 

tornaria um Familiar do Santo Ofício. Seria um membro atuante e inserido naquela 

                                                             
138 RODRIGUES, 2014, p. 36. 
139 RODRIGUES, 2014, p. 37. 
140 RODRIGUES, 2014, p. 37. 
141 RODRIGUES, 2014, p. 71 
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sociedade a serviço daquele tribunal, recompensado com a grandeza simbólica que o 

cargo trazia consigo. 

Conforme previamente analisado neste capítulo, Bernardo da Silva Ferrão 

cruzou um caminho longo em sua carreira militar até se tornar um Cavaleiro professo na 

Ordem de Cristo, em 1729. Ao final desse percurso, casou-se com Francisca de Seixas 

da Fonseca, no ano de 1727, com quem teve cinco filhos, enquanto ainda residia no Rio 

de Janeiro.  

No ano de 1732, encontramos “Requerimento de Bernardo da Silva Ferrão, 

capitão de infantaria paga da guarnição do Rio de Janeiro em que pede licença de 3 anos 

para cobrar diversas dívidas que tinha nas Minas de Goiás”142. Em seguida a esse 

pedido, ele aparece em quatro documentos do Conselho Ultramarino. Uma nova 

informação sobre seu tempo de serviço, que atualiza a contagem de 9 de julho de 1707 

até 17 de setembro de 1732143, e outros três documentos independentes, mas, de alguma 

maneira interligados pelo seu teor, torna pública a seleção para patentes para os mais 

altos quadros. As três consultas feitas pelo Conselho Ultramarino foram para os cargos: 

Mestre de Campo General144, Tenente de Mestre de Campo General145 e Sargento 

Mor146. Chamados de Consulta, esses documentos mostram o procedimento para 

levantar e escolher os promovidos entre os pretendentes disponíveis na colônia. 

Importa, no momento, mencionar que o Capitão de Infantaria Bernardo da Silva Ferrão, 

por meio de sua carreira e dos mecanismos disponíveis para o período, dava 

continuidade ao processo de ascensão social, ao concorrer aos cargos disponíveis. 

Seguindo a análise das fontes147, Bernardo da Silva Ferrão permaneceu no 

reino para tratar de assuntos particulares, entre 1732 e 1736, quando iniciou seu 

processo de limpeza de sangue como pretendente a Familiar do Santo Ofício. A 

confirmação da primeira habilitação à Ordem de Cristo facilitava seu exame para a nova 

instituição, embora as duas tivessem pesos diferentes no Antigo Regime. Esse novo 

processo tramitou em Lisboa, entre os anos de 1736 e 1743. Como Cavaleiro professo 

                                                             
142 AHU, RJ, cx. 31, doc. 07336. 
143 AHU, CU, 030, cx. 5, D. 629. 
144 AHU, RJ, cx. 33, doc. 07664. 
145 AHU, RJ, cx. 33, doc. 07663.  
146 AHU, RJ, cx. 33, doc. 07677. 
147 Entre 1732 e 1736, Bernardo fez três requerimentos para solicitar prorrogação para permanecer no 

reino. Não foi localizado o pedido de licença, apenas as prorrogações, mas se, em 1733, foi feito 

primeiro pedido de prorrogação, significa que estava na metrópole há, pelo menos, um ano. 

https://digitarq.ahu.arquivos.pt/details?id=1197247
https://digitarq.ahu.arquivos.pt/details?id=1197247
https://digitarq.ahu.arquivos.pt/details?id=1197247
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da Ordem de Cristo, a análise de entrada em outra Ordem, tão seletiva quanto a 

primeira, seria um pouco mais facilitada. 

 

Evidentemente, o capital simbólico oferecido por cada uma variava bastante. 

Uma habilitação na câmara eclesiástica não possuía a mesma reputação e 

eficácia social que uma habilitação na Ordem de Cristo, visto que os critérios 

desta última eram mais difíceis de serem atendidos. Além disso, a habilitação 

da Ordem de Cristo tinha o seu desfecho final decidido no âmbito do centro 
político, enquanto a habilitação diocesana era comparativamente mais 

permeável aos arranjos de poder e redes de influência e corrupção enraizadas 

no plano local do bispado148. 

 

Após analisarmos comparativamente alguns aspectos simbólicos ou mesmo 

ganhos materiais das respectivas ordens, Bernardo da Silva Ferrão poderá nos ajudar a 

compreender a trajetória dos processos e do pertencimento às duas: Ordem de Cristo e 

também do Santo Ofício, este último ao proporcionar outros privilégios, diferentes e 

complementares aos da primeira. Para mencionar apenas um aspecto, os Familiares, 

quando fossem réus de certos delitos, poderiam ser julgados pela conservatória dos seus 

irmãos, familiares do Santo Ofício149. No ano de 1743, ainda em Lisboa, Bernardo fez 

um requerimento em que solicitava consulta do Conselho Ultramarino sobre postos 

vagos para Ajudante de Tenente no Rio de Janeiro150, ao que o Conselho responde com 

parecer positivo151, no ano seguinte, por meio da nomeação de Bernardo. Por se tratar 

de parte da análise sobre sua carreira e patentes, isso será detalhado mais adiante. 

Talvez aguardasse nomeação para novo posto de patente superior para, então, iniciar o 

processo de limpeza de sangue para ser aceito como membro do Santo Ofício. 

Conforme mencionado, durante o período em que obteve licença para tratar 

de assuntos pessoais no reino, após conseguir elevação de patente, Bernardo da Silva 

Ferrão iniciou o processo para se tornar agente do Santo Ofício. Os documentos iniciais 

do processo datam de 1736. Trata-se de um processo volumoso, com mais de 150 

páginas, que ouviu muitas testemunhas e vasculhou as origens de Bernardo da Silva 

Ferrão e sua esposa, Francisca de Seixas da Fonseca, cujo irmão era Familiar do Santo 

Ofício. 

                                                             
148 RODRIGUES, 2014, p. 34. 
149 RODRIGUES, 2014, p. 33. 
150 AHU, RJ, cx. 35, doc. 08310. 
151 AHU, RJ, cx. 35, doc. 08311, 08312; AHU, RJ, Cx. 37, Doc. 08573, 08576. 
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Para se habilitar como familiar, o candidato devia ser abastado de bens, 

“viver limpamente”, não ter ascendente condenado pelo Santo Ofício e 

principalmente “ser limpo de sangue”. Os descendentes de judeus, mouros, 

mulatos não eram aceitos no quadro de agentes inquisitoriais. A distinção 

social oferecida pela familiatura estava ligada à perpetuação, através dos 

estatutos de limpeza de sangue, da fratura da ordem social portuguesa que 

separava, do lado positivo, os limpos de sangue (cristãos-velhos) e, do lado 

negativo, os de “sangue infecto” (sobretudo os descendentes de judeus). 

Nesta perspectiva, a familiatura funcionava como um atestado público de 

limpeza de sangue152. 

 

Quanto a ser abastado de bens, Bernardo da Silva Ferrão ainda não poderia 

ser considerado um homem rico, mas tinha outras “qualidades” a seu favor, pois, 

recentemente, fora nomeado a um posto de patente mais alta, pertencia a uma ordem 

militar e era casado com uma mulher que, como veremos no próximo capítulo, era de 

família abastada. Cabia ao processo confirmar se ele e sua ascendência eram limpos de 

sangue. 

O historiador Aldair Rodrigues trabalhou com o processo de formação da 

rede de familiares do Santo Ofício na capitania de Minas Gerais durante o século XVIII, 

ao analisar o aspecto social da familiatura e buscar compreender a formação daquela 

rede com relação ao processo de formação social e econômica da Capitania, por meio da 

distribuição das familiaturas por comarcas e períodos153, e entender qual era, afinal, o 

tipo de seleção e a função dos familiares do Santo Ofício na realidade das Minas 

setecentista.  

A abertura do processo, também denominada capa ou primeira folha que, 

após seu encerramento, representa sua conclusão, diz que o maço processual trata de 

 

informações de limpeza de sangue e geração de Bernardo da Silva Ferrão, 

Ajudante de Tenente das Minas Gerais, nascido do lugar de Pernes, Nossa 

Senhora de Alcanede, com a de Santarém em [...] Vila Rica das Minas, 
Bispado do Rio de Janeiro [...] Casado com D. Francisca de Seixas da 

Fonseca. 

Feita carta em 15 de fevereiro de 1743154. 

 

                                                             
152 RODRIGUES, 2010, p. 198.  
153 RODRIGUES, 2010.  
154 ANTT, TSO, CG, HSO, doc. 5003, f. 0001. Ao pé da folha, a data aponta para conclusão em 6 de 

março de 1743. 
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É importante perceber que o encerramento acima mencionado vem 

confirmar que Bernardo da Silva Ferrão era Ajudante de Tenente no momento em que 

foi encerrado seu processo e se tornou, finalmente, um Familiar do Santo Ofício, e 

também que ele foi transferido do Rio de Janeiro para as Minas Gerais, onde 

permanecia até então. 

Ao buscar compreender algumas questões a respeito do tipo de seleção para 

os quadros do Santo Ofício nas Minas Gerais do século XVIII, Aldair Rodrigues 

comparou, em blocos de 50 anos, o “ritmo de expedição de familiaturas”, que segue em 

crescente aumento do século XVII ao XVIII, quando atinge seu ápice e chega a 447 

familiares em Minas155. De acordo com Rodrigues, “até a década de 1681-1690, o 

número de sentenciados sempre foi maior que o número de familiaturas expedidas”156, 

mas, a partir de 1710, o número de familiaturas ultrapassa o de sentenciados. De fato, 

existirem mais agentes investigadores que investigados se torna uma questão a ser 

examinada, lembrando que era uma prática extensiva às mais expressivas capitanias da 

colônia. 

 

As familiaturas expedidas para a colônia, ao longo do século XVIII, 

tenderam a se concentrar nas capitanias da Bahia, Pernambuco, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. A rede de agentes inquisitoriais leigos das outras 

capitanias era pouco expressiva: apenas São Paulo e Pará chegaram a ter 

algumas dezenas de familiares, porém não era nada que se comparasse às 

redes com centenas de agentes existentes para as primeiras capitanias citadas 

                                                             
155 RODRIGUES, 2010, p. 199. “Comecemos a análise observando as curvas que demonstram o ritmo de 

expedição de familiaturas pela Inquisição portuguesa. Considerando intervalos de 50 anos, observamos 

que, no período que vai de 1671 a 1720, a quantidade de familiaturas expedidas pelo Santo Ofício 
aumentou de 2.285 – referente ao meio século anterior (1621-1670) – para 6.488. Depois desse grande 

salto, assistimos, no intervalo que vai de 1721 a 1770, ao auge da expedição de familiaturas, que atinge 

8.680 familiares habilitados. Depois de chegar ao seu pico, o meio século subsequente, 1771-1820, 

apresenta uma queda brusca no número de habilitações de familiares, passando de 8.680 para 2.746 

familiaturas. Tal fenômeno está relacionado à decadência da Inquisição sob o Reformismo Ilustrado, 

sobretudo no que se refere à abolição da distinção entre cristãos-velhos e cristãos-novos. Em poucas 

palavras, Pombal domesticou a Inquisição. A distinção social oferecida pela familiatura estava ligada ao 

atestado de limpeza de sangue que ela representava. Depois que Pombal abole, ao nível institucional, 

essa distinção, a capacidade de intervenção do Santo Ofício nesse campo fica debilitada e a familiatura 

perde muito de seu capital simbólico.” 
156 RODRIGUES, 2010, p. 200. “Até a década 1681-1690, o número de sentenciados sempre foi maior 

que o número de familiaturas expedidas. Nos dois decênios seguintes, ou seja, 1691-1700 e 1701-1710, 
o número de cartas de familiares expedidas pela Inquisição ultrapassou o de sentenciados, o que começa 

a indicar uma inversão da lógica repressiva inquisitorial. Entretanto, nos decênios subsequentes, de 

1711 a 1730, o número de sentenciados voltou a superar a cifra de familiaturas expedidas. Essas duas 

últimas décadas, quando situadas no contexto geral da criação de familiares, aparecem como uma 

exceção da tendência geral de inflação do número de familiaturas. A partir da década 1731-1740, a 

curva da expedição de cartas de familiar volta a se sobrepor à dos sentenciados, e daí em diante a curva 

da repressão nunca mais alcançaria a da expedição de cartas de familiaturas.” 
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[...]. Para o período abarcado por este levantamento – 1713-1785 – em 

números absolutos, a capitania do Rio de Janeiro foi a que contou com a 

maior rede de familiares do Santo Ofício, que atinge 529 agentes; seguida 

pela da Bahia, com 460 agentes; de Minas Gerais, com 447 familiares e 

Pernambuco, com 318 oficiais157. 

 

Neste ponto, o trabalho de Luiz Fernando Rodrigues Lopes, Indignos de 

servir158, que trata dos candidatos que tiveram seu pedido de se tornar um Familiar do 

Santo Ofício rejeitado, vem suplementar as informações acima, pois, em sua tese, 

concluiu que o maior número de habilitações incompletas, provenientes das capitanias 

da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco “que tiveram maior incidência 

foram os principais centros econômicos e urbanos da colônia lusoamericana, repetindo 

as quatro regiões do Brasil com maior ocorrência de habilitações expedidas”159, nos 

informa os locais onde houve maior movimentação de petições e interesses da coroa no 

controle dos povos por meio do Tribunal inquisitorial.  

Consideramos que a Ordem de Cristo ou o Tribunal do Santo Ofício eram 

instituições que tinham em comum a visibilidade entre os membros de cada uma delas e 

entre uma e a outra. Podemos afirmar também que estar visível em uma instituição 

dentro daquela sociedade rigidamente estratificada abria portas para adentrar em outras 

instituições, também de prestígio. Para um sujeito ser membro das duas ordens, era 

símbolo de grande elevação social de tal modo valorizado que a busca por esse tipo de 

nobilitação poderia ditar o próprio ritmo da expedição de títulos.  

 

No entanto, apesar dos familiares cumprirem uma série de funções enquanto 

peças do aparelho inquisitorial, não eram tais necessidades institucionais que 

ditavam o ritmo da expedição das cartas de familiares. A Inquisição expedia 

as familiaturas mais de acordo com a procura pelo título. Portanto, é 

predominantemente o aspecto social que explica o comportamento das curvas 

de expedição de familiaturas, pelo menos no século XVIII. Contudo, 

acreditamos que este fenômeno não eliminava as atividades repressivas e de 

controle social exercidas pelo Santo Ofício a partir do final do século XVII e 
ao longo da centúria seguinte160. 

 

                                                             
157 RODRIGUES, 2010, p. 203. 
158 LOPES, 2018. 
159 LOPES, 2018, p. 271. 
160 RODRIGUES, 2010, p. 202. 
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Os números pesquisados por Aldair Rodrigues vão traçar a linha ascendente 

de centenas de agentes do Santo Ofício que fizeram parte do quadro da instituição. 

Dando continuidade ao processo de limpeza de sangue, a petição de 

Bernardo da Silva Ferrão vai traçar a linha a ser seguida, ou comprovada, pelos oficiais 

do Santo Ofício, responsáveis por confirmar ou não sua aceitação naquela instituição e 

que qualidade de sujeito desejavam ter em seus quadros. O tribunal determinava as 

testemunhas a serem inquiridas para confirmar a limpeza de sangue do pretendente, o 

que era fundamental para o sucesso da empreitada. 

 

Os cuidados na seleção das testemunhas e no juramento que davam seriam 

equivalentes na inquisição e nas Ordens Militares. Quer uma, quer outra 

instituição procuravam cristãos-velhos. De preferência homens, idosos e 

informados, sem parentesco com o inquirido. Neste particular, o rigor não se 

definia apenas pelo tipo de pessoas, mas também pelo modo como eram 

selecionadas. Escolhê-las [...] em segredo era essencial e obriga-las a jurar 

como não divulgariam o ocorrido e como depunham a verdade constituíam 

pontos fundamentais161. 

 

Trata-se de um processo que, além de volumoso, teve sete anos de duração, 

e passou pelos trâmites oficiais, o pedido inicial e inúmeros depoentes, que têm por 

objetivo confirmar as informações fornecidas pelo requerente. O tempo de duração era 

significativo para ressaltar o simbolismo, a importância e o destaque que se deve dar ao 

Santo Ofício. Passemos ao documento em si. 

 

[?] 

Lisboa ocidental (?) 23 de setembro de 1736. 

[?] 

Diz Bernardo da Silva Ferrão, Ajudante de Tenente das Minas Gerais, 

Cavaleiro Professo do Hábito de Cristo, e assistente nesta cidade de Lisboa 

ocidental, na rua dos Douradores, que ele deseja servir a este Santo Tribunal, 

no cargo de Familiar. [...] 

[?] 

Declara o suplicante ser natural da freguesia de Nossa Senhora da Purificação 

do lugar de Pernes, termo da Vila de Alcanede, Comarca de Santarém. Filho 

legítimo de Bernardo Girão de Maya, natural e [?] e batizado naquela 
Freguesia da Purificação do lugar de Pernez. E de Catarina da Silva Sotéria, 

natural da freguesia de S. Oriente do Paul[?], Comarca de Santarém, já 

falecidos, e moradores que foram no lugar de Pernez. Neto por via paterna de 

Antônio Girão de Maya e de sua mulher Maria da Rocha Fiúza162. 

                                                             
161 OLIVAL, 2004, p. 177. 
162 ANTT, TSO, CG, HSO, doc. 5003, f. 0005. 
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A petição inicial registra o ordinário a todo e qualquer processo com 

instituições do período, ao dar informações de local e data de sua produção e origem 

familiar. Chama a atenção o local de residência declarado por Bernardo na cidade de 

Lisboa, possível moradia durante os anos em que permaneceu de licença naquela capital 

para tratar de seus assuntos pessoais. 

Para além da pureza de sangue, era preciso também se lembrar da 

importância das redes de socialização fundamentais para a ascensão na sociedade do 

Antigo Regime. Nesse caso, os casamentos eram das mais valorosas alianças 

permanentes que se poderia formar. 

 

Declara mais o suplicante que é casado, com D. Francisca de Seixas da 

Fonseca, natural do Rio de Janeiro, batizada na Sé da dita163 cidade, filha 

legítima de Francisco de Seixas da Fonseca e de Maria da Rocha Fiúza e 

irmã integral de Manoel de Seixas da Fonseca, natural do Rio de Janeiro, 

Familiar do Santo Ofício. 

Declara mais o suplicante que ele tem dois irmãos clérigos,  

Chamados [?] da Silva Ferrão, e João[?] Da Silva Ferrão, habilitados pela 

_____  _____ oriental haverá mais de Trinta anos164. 

 

O suplicante, além de declarar que é casado com Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca, declara também que ela é irmã de um familiar do Santo Ofício. Aqui, a rede 

se faz notar da maneira mais evidente que conseguimos perceber. Acreditamos, 

inclusive, que o fato do cunhado ser um familiar seja um dos elementos que permitiu 

que ele pudesse ser avaliado para entrar na ordem. Além disso e apesar da requisição 

partir do próprio Bernardo da Silva Ferrão, para dar entrada no referido processo, é 

necessário ter atingido um certo nível social e de inserção nas instituições da 

administração portuguesa. Do contrário, como explicar que ele estava no reino desde 

1732, para tratar de assuntos particulares e só deu entrada no processo de limpeza de 

sangue em 1736, depois de conseguir revolver “tais assuntos”, os quais acreditamos que 

tenham relação, dentre outros, com a busca pela elevação de sua patente? 

                                                             
163 ANTT, TSO, CG, HSO, doc. 5003, f. 0005. 
164 ANTT, TSO, CG, HSO, doc. 5003, f. 0006. 
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Bernardo menciona também que possui dois irmãos que são clérigos, aí 

demonstrando, talvez, uma relação com a Igreja ou até mesmo uma “sugestão” ou um 

modo de conduzir algumas testemunhas que poderiam ser ouvidas em seu processo. 

Com relação à sua esposa, em outro depoimento, já na data de 18 de maio 

de 1741, tomado no Rio de Janeiro, o Santo Ofício busca confirmar a informação da 

limpeza, da união matrimonial e da irmandade da esposa. 

 

Dona Francisca de Seixas da Fonseca 

Naturalidade e Fraternidade 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil Setecentos e quarenta e um. 

Nesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em casa de Vivenda do 
Reverendo Doutor Tesoureiro mor, Lourenço de Valadares Vieira 

Comissário do Santo Ofício, donde eu o Padre Antônio Carneiro sacerdote do 

Hábito de São Pedro natural da mesma cidade e capelão do Clero da Santa 

Casa de Misericórdia dela, ______ sendo assim, me elegeu para escrivão da 

diligência colhida na Comissão do muito ___ _____ Inquisidores Apostólicos 

da Inquisição ___ Acerca da Naturalidade de D. Francisca de Seixas da 

Fonseca moradora em Vila Rica de Minas Gerais e casada com Bernardo da 

Silva Ferrão Ajudante de Tenente de mestre de Campo General da Vila Rica. 

Filha de Francisco de Seixas da Fonseca e de sua mulher Maria da Rocha 

Fiúza, como também da sua Fraternidade com Manuel de Seixas da Fonseca 

Familiar do Santo Ofício, para o que me deu o Reverendo Senhor Comissário 

o juramento de Santos Evangelhos que de sua mão tomou seu cargo do qual 
pro_____, ___ a escrever nesta diligencia conta da consideração verdade, e 

segredo do que tudo fiz por mandado do mesmo senhor comissário este 

Termo _____ ambos assinamos. 

Lourenço de Valadares Vieira  Padre Antônio Carneiro  

Comissário    _____ na dita165. 

 

De acordo com documento transcrito, o Comissário do Santo Ofício do Rio 

de Janeiro, Lourenço de Valadares Vieira, Reverendo Doutor Tesoureiro Mor, elegeu, 

para seu escrivão, o Padre Antônio Carneiro, que o acompanharia nas visitas de 

investigação sobre a naturalidade e fraternidade de Francisca de Seixas da Fonseca, 

esposa de Bernardo de Seixas da Fonseca, e que realizou, com os membros da família 

dela, residentes na cidade de seu nascimento, confirmações sobre limpeza de sangue. 

Ele cumpriria as funções de registro, intimações e ajuntamento no processo. As regras 

vigentes no período ditavam a rigidez do processo. 

 

                                                             
165 ANTT, TSO, CG, HSO, doc. 5003, f. 0109. 
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Em julho de 1720, o Cardeal da Cunha, na qualidade de Inquisidor Geral 

impôs um  conjunto de alterações, tendentes a acentuar o rigor dos inquéritos: 

1) a busca a fazer nos reportórios inquisitoriais deviam incidir também sobre 

os 4 avós, quer do próprio, quer da mulher; 2) nas informações prévias, ditas 

“extraconjugais”, para além do que era usual, devia saber-se se o pretendente 

tinha filhos e se eles, ou os ascendentes, incorreram em alguma infâmia; 3) 

mandava-se anexar ao processo certidões do batismo dos habilitandos, dos 

seus pais e avós [...]; 4) nos interrogatórios propriamente ditos, porque havia 

um modelo bem definido de perguntas, mandava-se acrescentar tópicos 
quando se perguntava pelos quatro avós [...]; 5) em nenhuma comissão 

enviada para qualquer local se deviam suprimir perguntas. Os inquéritos 

deviam seguir inteiros166. 

 

Na época em que foram realizados os depoimentos referentes à esposa de 

Bernardo da Silva Ferrão onde ela nasceu, no Rio de Janeiro, o casal havia se mudado 

para Vila Rica desde 1736. Devido ao trânsito constante das pessoas entre as possessões 

do reino e a morosidade dos processos, poderia ocorrer das pessoas se mudarem da 

cidade. Mesmo assim, eram mantidos os depoimentos no local de nascimento do 

habilitando e também no de sua esposa. O processo se tornava demorado também 

devido ao grande número de testemunhas que era arrolado para o casal, seus pais e avós 

paternos e maternos, bem como parentes mais próximos e a procura por filhos 

bastardos, por exemplo. 

Conforme menção anterior, o presente estudo busca compreender a 

trajetória de um homem e sua família, ascendência e descendência, dentro da sociedade 

estratificadora do Antigo Regime. Partimos de estudos de amostras grandes para 

afunilar o entendimento em uma família. 

Durante a análise do processo de habilitação à Ordem de Cristo, a 

documentação apontou para a origem de oficial mecânico de Bernardo da Silva Ferrão, 

ou sua origem fora da nobreza. A documentação sugere também que esse foi um 

elemento comum a outros homens com trajetórias semelhantes no início do século 

XVIII. 

Para melhor situarmos o caso de Bernardo Ferrão, comparamos sua 

trajetória a de outros que seguiram pelo mesmo caminho, homens vindos do reino, que 

buscavam ascender socialmente por meio de trabalho dedicado ao monarca e esperavam 

receber, como recompensa, distinções, ganhos materiais e simbólicos, como deixar de 

pertencer ao grupo inferior dos homens que realizavam ofícios mecânicos. 

                                                             
166 OLIVAL, 2004, p. 165. 
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Para tanto, consideramos os dados disponíveis, na bibliografia, sobre os 

Familiares da capitania mineira. 

 

Os dados levantados a partir dos livros de provisões da Inquisição de Lisboa 

revelam um absoluto predomínio dos reinóis entre os Familiares residentes 

nas Minas: de um total de 443 habilitações, para as quais consta a 

naturalidade, em 94, 36% (418) dos casos os agentes eram naturais de 

Portugal continental e em 3,16% (14) eram das ilhas atlânticas (Açores e 
Madeira). Em nossa amostragem, apenas 11 familiares eram naturais do 

Brasil, ou seja, 2,48% do total identificado para a Capitania167. 

 

Ainda segundo Aldair Rodrigues a maioria dos Familiares era proveniente 

do norte de Portugal. Nesse ponto, Bernardo representava uma exceção, pois era natural 

de Pernes, Santarém, mais ao sul, próximo a Lisboa. Em seu estudo sobre homens que 

vieram do reino para as Minas Gerais, Aldair Rodrigues levantou características comuns 

no grupo por ele avaliado. “Ao se levar em conta o comportamento das curvas de 

expedição de familiaturas e analisando o perfil dos que se habilitavam como familiar, 

geralmente ligados à atividade comercial”168. Ao quantificar a amostra de Familiares do 

Santo Ofício, pode-se verificar sobre sua trajetória que  

 

a maioria deles era filho de lavradores. Chegando à colônia, se envolviam 

sobretudo com o comércio que abastecia Minas a partir do Rio de Janeiro, 

atuando principalmente no setor de comércio de fazendas secas e escravos, 
sendo comum mais tarde diversificarem suas atividades econômicas. 

Abandonando ou não a atividade mercantil, o destino principal dos seus 

investimentos era a mineração e a aquisição de escravos, sendo comum mais 

tarde diversificarem suas atividades econômicas169. 

 

Esse ponto relativo à ocupação talvez consista em uma das exceções mais 

significativas de Bernardo da Silva Ferrão, que não era comerciante, nem ele, nem seus 

pais ou avós. Todos haviam sido oficiais mecânicos, sendo que Bernardo conseguiu 

abandonar essa característica da ocupação familiar quando se integrou às forças 

militares. Outra exceção é que 

 

                                                             
167 RODRIGUES, 2011, p. 165. 
168 RODRIGUES, 2010, p. 200. 
169 RODRIGUES, 2010, p. 206-207. 
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no momento em que se tornavam familiares, eram quase todos solteiros e 

pouquíssimos se casaram depois disso. Isto não significa que permanecessem 

castos, pois muitos tiveram filhos naturais, na maioria das vezes a partir de 

relacionamentos com escravas e forras170. 

 

O Ajudante de Tenente Bernardo da Silva Ferrão era casado quando foi 

transferido para Minas Gerais. O casal tinha cinco filhos e, depois de chegarem à Vila 

Rica, completou sua prole de 10 filhos, quatro homens e seis mulheres. Mais um ponto 

em que destacamos o diferencial atribuído a Bernardo dentre a maioria dos agentes do 

Santo Ofício nas Minas, e que ressalta a importância de realizarmos estudos 

aprofundados de alguns sujeitos, que nos levam a perceber essas diferenças. A exceção 

com relação ao matrimônio é significativa, pois a maioria dos homens que se aventurou 

nas Minas enfrentou a dificuldade do casamento com mulheres brancas consideradas de 

boas famílias e, de preferência, de um estamento elevado. 

Numa Vila Rica em acelerado processo de expansão e de consolidação 

política e econômica, centro da exploração aurífera, urbana e populacional, realizar um 

casamento com moça de família do reino era raro e, se levarmos em conta o número de 

familiares nas Minas Gerais, conforme mencionado por Aldair Rodrigues, esse tipo de 

aliança deve ter sido difícil por volta da metade do século XVIII. Embora não o 

consideremos um homem abastado, do ponto de vista financeiro, ele era um Cavaleiro 

da Ordem de Cristo e, portanto, não pode ser considerado um homem em início da 

trajetória de ascensão social.  

Com relação aos pedidos de familiatura dos moradores das Minas, 

 

a maioria dos que conseguia a habilitação tinha entre 30 e 40 anos. Em 

média, a requisitavam ao Santo Ofício quando já decorrera entre 10 a 20 anos 

desde sua chegada a Minas. Era esse, em média, o tempo que levavam para 
ascenderem economicamente e esta ascensão econômica os impulsionava a 

um movimento de busca por distinção e prestígio social. Essa vontade de 

distinção social, já trazida pelos membros do grupo desde sua terra natal, 

então se concretizava no contexto da sociedade escravista colonial que lhes 

permitira a escalada econômica. Era nesse movimento que a familiatura 

passava a fazer parte da trajetória desse grupo em processo de mobilidade 

social ascendente171. 
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Todo contexto se aplica a Bernardo, exceto a idade e a fase de requisição, 

uma vez que ele, nascido em 1688, tinha 48 anos quando pediu sua familiatura e 53 

anos quando a conquistou. O título foi requisitado pessoalmente, na metrópole, antes 

dele ser promovido a Ajudante de Tenente de Mestre de Campo e ser transferido para as 

Minas. Os moradores das Minas tinham de encaminhar sua solicitação ao reino. Quando 

o requerente se mudou para Vila Rica, apenas aguardava a tramitação do processo. Para 

finalizar a comparação entre o caso particular de Bernardo e os dados apresentados por 

Aldair Rodrigues, para o universo de Familiares do Santo Ofício, vamos verificar a 

situação de Vila Rica dentro daquele contexto. 

Do total 130 de Familiares habilitados entre 1741 e 1745, na América 

portuguesa172, entre 17 capitanias, 42 eram de Minas Gerais, o equivalente a 32,31%, e 

só perdia para o Rio de Janeiro, com 50 familiares habilitados, 38,46%, sendo que os 

dois juntos somavam 92 familiaturas, ou 70,77% do total. Para percebermos a 

superioridade das duas capitanias nestes cinco anos, o Pará teve apenas sete 

familiaturas, ou 5,38% do total de familiaturas da América portuguesa naqueles cinco 

anos. 

Ao detalhar o universo de familiares das Minas Gerais173, Aldair Rodrigues 

nos esclarece que, dos 42 Familiares do Santo Ofício que, entre 1741 e 1745, foram 

habilitados, 30 eram de Vila Rica, quatro do Rio das Velhas, três do Rio das Mortes, um 

do Serro e os outros quatro de lugares não especificados daquela capitania. Em Vila 

Rica, estavam concentrados 71,43% dos habilitados a Familiares do Santo Ofício 

naqueles cinco anos. Levando em consideração toda a amostra estudada por Rodrigues, 

entre 1716 e 1810, de um total de 457 familiares de Minas Gerais, 259 foram de Vila 

Rica, ou 56,67% do total do período, que mantinha o maior percentual médio. Os 

números demonstram que o centro econômico da capitania manteve esse número de 

Familiares.  

Bernardo da Silva Ferrão estava inserido em espaço de predominância de 

uma rede abrangente de agentes da inquisição. Ao observarmos um total tão expressivo 

de “inquisidores” em Vila Rica, podemos levar em consideração que “paulatinamente 

ser familiar transformou-se numa distinção social muito cobiçada, designadamente 
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quando o puritanismo se enraizou na sociedade portuguesa”174, e, pensando para além 

do seu caráter repressivo175, ser um Familiar do Santo Ofício passava a ser relacionado 

fortemente à necessidade de ostentação176, de nobilitação e de ascensão social. 

 

 

1.4 Concessão de terras e sesmarias 

 

Vamos tratar das terras recebidas pelo Ajudante de Tenente Bernardo da 

Silva Ferrão, após se mudar e se estabelecer em Vila Rica, com esposa e filhos, em 

1736. De acordo com fontes encontradas, Bernardo recebe terras urbanas e também 

sesmarias, concedidas em seu nome e também no de seus filhos, ainda na primeira 

metade do século XVIII, o que dá a elas características do modo de distribuição de 

terras nas Minas Gerais daquele período. 

De acordo com requerimento de 8 de março de 1741, Bernardo da Silva 

Ferrão encaminhou pedido de “isenção do pagamento dos foros das terras que o senado 

havia lhe concedido”177. As Câmaras Municipais da capitania eram responsáveis pela 

distribuição, pelo registro e pelo mapeamento de terras concedidas no período. O 

documento avulso original não informa a localização das terras que Bernardo chamou 

de “umas terras inúteis”, mas, de acordo com outro documento, sob a guarda da Casa 

dos Contos, vemos novo “requerimento do Ajudante de Tenente Bernardo da Silva 

Ferrão sobre a concessão de títulos de terras em Pinheiro da Barra de Antônio Dias”178. 

Acreditamos se tratar do terreno onde foi construída a casa de sua família, no lado da 

vila denominado como Antônio Dias. 

Como veremos mais adiante em fotos de período em que a residência ainda 

conservava características da época em que a família residiu na casa, o terreno era 

bastante amplo, principalmente para uma residência dentro do perímetro urbano. De 

acordo com o inventário de bens de raiz, que também veremos, no local, havia o plantio 

                                                             
174  OLIVAL, 2004, p. 163. 
175 RODRIGUES, 2010, p. 215. 
176 RODRIGUES, 2010, p. 215. 
177 CMOP, cx. 12, doc. 47. 
178 CC. Cx. 120, doc. 20848. 
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de árvores e hortas, bem como o trato de animais dos quais conhecemos, 

principalmente, os cavalos, devido à própria necessidade do oficial militar. Havia 

também espaço para habitação de escravos e escravas da casa. Talvez no período em 

que construíram no terreno a casa e se mudaram para lá, ainda não fosse espaço tão 

urbanizado como se tornou posteriormente, pois tem características de uma casa de 

fazenda. 

Com relação ao recebimento de sesmarias pela família, encontramos fontes 

de dois momentos diferentes. No primeiro, Bernardo da Silva Ferrão recebeu uma carta 

de sesmaria do Governador Gomes Freire de Andrada, em 1747, e, no segundo, o pai e 

três dos filhos receberam, cada um, uma carta de sesmaria em 1750. 

Bernardo recebeu a primeira carta de sesmaria do governador, datada de 23 

de agosto de 1747, em que vemos registrado que o ajudante de tenente era possuidor de 

  

uma roça que se compunha de capoeiras, matos virgens, casas e paiol 

cobertos de telha e uma olaria cita no morro de Nossa Senhora da Conceição 

junto ao arraial de Santa Bárbara, termo da Vila Nova da Rainha, Comarca 

do Sabará que houvera por título de compra que dela fizera a Diogo Roiz 

Pinto, cuja roça partia de uma banda, com Manoel Gonçalves Fontes, da 

outra com João Barbosa. 179 

 

As terras distribuídas eram consideradas devolutas ou não utilizadas, 

próximas a Santa Bárbara, como podemos ver pela descrição das matas virgens, mas, ao 

mesmo tempo, passavam a ser cultivadas por Bernardo, que a pretendiam como suas, 

onde construiu paiol e olaria. Em termos de tamanho, “compreenderia meia légua de 

terras em quadra”, que é uma dimensão padrão para doação de sesmarias no período. 

O sistema de sesmarias foi o modo como se deu a composição do território 

da capitania das Minas Gerais e, para Francisco Eduardo de Andrade, foi no período 

colonial, que a “apropriação, juridicamente reconhecida, da terra devo luta – 

desocupada, inculta, vaga” ficou a cargo dos representantes da Coroa na colônia, e da 

simples posse efetivada pelos colonos. Ainda, “o domínio efetivo da terra estava na 

dependência da organização sócio-econômica colonial baseada na exploração extensiva 

dos recursos naturais”, e, sobre não ficar inculta, “o próprio sistema de sesmarias tinha 
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como primeira exigência de domínio lega da data, por parte do concessionário, o cultivo 

da terra doada”180, que era a base de todo o sistema. 

De acordo com consulta registrada na carta de sesmaria de Bernardo da 

Silva Ferrão e “informação que deram os oficiais da Câmara da Vila Nova da Rainha de 

se lhes não oferecer dúvida na concessão desta sesmaria, por não encontrar 

inconveniente que a proíba, pela faculdade que Sua Majestade me permite nas suas reais 

ordens”181, haviam, ainda, condições para que fosse confirmada como sua propriedade 

definitiva. As mesmas terras haviam pertencido, por exemplo, a outro proprietário. Na 

carta, o governador registra qu,e após “haver tirado sesmaria dela Estevão Dias de 

[Cergará], em 1711, e como esta se não confirmou por Sua majestade, eu lhe concedo [a 

Bernardo] como sesmaria a referida roça”182. Vemos, no documento, que a quadra 

pretendida por Bernardo está ladeada por outros sujeitos ali denominados para que 

possa ser registrada e localizada, e também nos informa que é um projeto de ocupação 

de terras com a devida distribuição de quadras de meia légua, como ficará claro nas 

sesmarias dos filhos. 

Uma grande distribuição de sesmarias se deu na capitania das Minas Gerais, 

ao longo do século XVIII. Parte do projeto de conquista da América portuguesa 

consistia em habitar a região central de sua vasta colônia. Com esse objetivo, distribuiu-

se uma enorme vastidão de terras e a seleção era feita de modo compensatório e para 

remunerar os serviços prestados à Coroa, dentre eles, estavam os caçadores de negros 

fugidos e destruidores dos quilombos183, presentes nas Minas Gerais desde sua fundação 

e ao longo de todo aquele século. Em alguns exemplos apontados por Laura de Melo e 

Souza, “pelo trabalho de “limpeza”, “Bartolomeu Bueno do Prado recebeu sesmaria de 

três léguas por uma, em paragem que conhecera quando das andanças atrás de quilombo 

no sertão do Campo Grande. Era dessa forma que muitos agricultores futuros tomavam 

contato com as terras que depois se tornariam suas”184. Muitos militares e comerciantes 

tinham mais de uma fonte de renda, que poderia vir de plantações, criação de animais 

ou da mineração. Nesse último caso, teria de encontrar terras com mina viável e 

abundante para extração de ouro. 

                                                             
180 ANDRADE, 1998, p. 202. 
181 RAPM, v. 14, 1909, p. 146. 
182 RAPM, v. 14, 1909, p. 146. 
183 SOUZA, 1999, p. 111-112. 
184 SOUZA, 1999, p. 113. 
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Em processo civil de disputa de bens, obtemos um detalhamento das 

sesmarias que não é possível encontrar nas fontes oficiais, como as cartas de sesmarias. 

Dona Teresa Matilde de Seixas da Silva Sotéria, filha de Bernardo da Silva Ferrão, 

declarou que  

 

na freguesia de Santa Bárbara da Comarca de Sabará tem um quarto de lavra 

pertencente ao dito seu pai com todas as suas pertenças, movéis, ferramentas 

e escravos que todo melhor declarará quem se achar administrando-a e que 

nela inventariante declara os nomes dos escravos de que tem lembrança185. 

 

Dona Teresa declara 17 escravos dos quais se lembra dos nomes, mas diz 

que existiam outros que ela não soube, na data, nomear e que estavam trabalhando 

naquela lavra, segundo ela, situada em Santa Bárbara, Comarca de Sabará. Isso indica 

que Bernardo, assim como outros tantos homens do período, vivia de seu trabalho como 

oficial militar e também da lavra do ouro, e acumulava as duas funções e rendas. 

Infelizmente, não temos mais informações sobre o trabalho e os rendimentos da dita 

lavra que, depois da morte do proprietário, passou à administração do filho Bernardo 

Manoel da Silva Ferrão. 

Ângelo Carrara realizou amplo estudo sobre a primeira formação territorial 

das Minas setecentistas, que, segundo ele, visava “caracterizar a fase inicial da 

ocupação do solo de Minas Gerais, com base nas sesmarias e em escrituras de compra e 

venda de imóveis rurais registrados não notariado da vila de Mariana, entre 1711 e 

1714”186, em um primeiro momento de distribuição de terras na região. Houve, no 

entanto, de acordo com o autor, um segundo momento, posterior à “Ordem Régia de 14 

de abril de 1738 [que] determinava aos que se achassem de posse de terras sem títulos, 

pedissem-nas de sesmaria; caso contrário ninguém poderia valer-se da posse depois de 

um ano”187. E é após esse período que Bernardo da Silva Ferrão vai buscar regularizar 

as sesmarias e as demais posses onde mantinha suas lavras e seus escravos. 

Exemplo de proprietário beneficiado pela concessão de sesmarias, naquele 

primeiro momento, que aparece nas fontes de Ângelo Carrara, foi Manoel De Seixas da 

                                                             
185 ACP, cod. 69, auto 781, f. 5v. 
186 CARRARA, 1999, p. 5. 
187 CARRARA, 1999, p. 5. 
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Fonseca188, irmão de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, esposa de Bernardo da Silva 

Ferrão. Manoel aparece como beneficiado em duas cartas de sesmarias189, de 2 de 

novembro de 1723 e de 10 de março de 1725, na região de Casa Branca, o que totaliza 

uma légua e meia de terras. 

Foram muitas as terras distribuídas, para usos diversos, desde que 

ocupassem e tornassem as produtivas as terras. Aquele que quisesse se tornar 

proprietário de terras no período tinha de merecê-las como forma de remuneração a 

algum serviço prestado à Coroa. Outro exemplo que Laura de Mello e Souza nos dá é o 

do  

 

morador em Ipapecerica, Francisco Ferreira Fontes fora autorizado por 

Gomes Freire a combater quilombos por sua conta e risco, no sertão entre o 
Lambari e o São Francisco. Gostou de certa paragem, descrevendo-a como de 

“capacidade para se poderem cultivar [...] para mantimentos como para 

criações e cavalariças”; fixou-se nela, trabalhou-a e, quinze anos, mais tarde, 

pediu e obteve sesmaria das terras. Depois de participar das lutas contra os 

negros fugidos, Antônio da Câmara Portugal decidiu se estabelecer nos 

“matos incultos e bravios do sertão da Picada de Goiás”190. 

 

Com relação a Bernardo da Silva Ferrão, não foi possível apurar se recebeu 

as sesmarias como remuneração por algum serviço específico prestado ao monarca ou 

se se tratava da remuneração da prestação de serviço contínuo de oficial militar, em que 

deveria cumprir diversas ordens do governador, que poderiam ir desde a própria caça de 

negros fugidos a outros sujeitos considerados nocivos ao projeto civilizador da 

conquista portuguesa nas Minas Gerais. Em sua ficha de serviços, já vimos que prendeu 

bandidos e ladrões perigosos no Rio de Janeiro. 

No segundo momento, no ano de 1750, Bernardo da Silva Ferrão obteve a 

posse não apenas de uma, mas de quatro cartas de sesmarias, em seu nome e no de três 

filhos jovens: Francisco Roberto da Silva Ferrão, estudando na Universidade de 

Coimbra há apenas um ano; Mateus Roberto da Silva Ferrão, que só viria a ingressar na 

mesma universidade em outubro de 1751; e João Carlos Xavier da Silva Ferrão, com 

sete anos de idade. Novamente, é o governador Gomes Freire de Andrada quem 

concede as cartas de sesmaria. Nas datas de 22 e 23 de dezembro de 1750, foram 

                                                             
188 CARRARA, 1999, p. 39. 
189 AHU, MG, cx. 4, doc. 380; AHU, MG, cx. 6, doc. 527. 
190 SOUZA, 1999, p. 113. 
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registradas as quatro cartas de sesmaria que se seguem. Para João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, o governador registrou que  

 

tinha notícia que entre os Cocais e Itambé de Mato Dentro, termo da vila 

nova da Rainha, se achavam terras devolutas em as quais pertencia o 

suplicante se lhe concedesse por sesmaria, meia légua de terra em quadro em 

paragem do Ribeirão da Onça que deságua no rio Tanque, principiando a 

medição onde finda a do sesmeiro João Francisco Torres191. 

 

Costume nas cartas deste tipo, confirmado pela repetição do mesmo padrão 

oficial em todas elas, Gomes Freire registrou que concedia as referidas sesmarias pela 

faculdade que Sua Majestade lhe havia permitido e de acordo com a ordem régia de 

1738, mencionada por Ângelo Carrara. Assim, concedia sesmarias das terras daquela 

capitania aos moradores que as pedissem, sem registrar, no entanto, que tal doação não 

era feita a qualquer um que desejasse e que encontrasse terras desocupadas. 

A segunda carta é dada a Francisco Roberto da Silva Ferrão, com a mesma 

localização e tamanho, de meia légua de quadra, e que “principiando-se medição da dita 

sesmaria onde finda-se a de Mateus Antônio da Silva” 192 seu irmão. Observamos que a 

carta não registra o último nome do irmão Mateus, o que nos parece que para tentar 

ocultar que estão sendo distribuídas quadras de terras que juntas, ao somar meia légua 

em nome de cada um deles, representariam duas léguas de terras, tornando-se uma 

propriedade grande para os moldes da época e levando em consideração que a maioria 

das sesmarias era de meia légua. 

A terceira carta é concedida a Mateus Antônio da Silva Ferrão, registrada, 

sob ordens do governador, que “tinha notícia se acharam terras devolutas no ribeirão 

chamado dos Couros, na estrada de Itambé que deságua no rio Tanque, termo de vila 

nova da Rainha, nas quais pretendia o suplicante que lhe concedesse por sesmarias meia 

légua de terra em quadra”193, em localização diferente das terras dos outros dois irmãos, 

Francisco e João Carlos. Não temos informações que possam precisar se essa sesmaria 

estaria próxima das outras três fazendo com ela fronteira, por exemplo, pelos fundos ou 

por outra via de acesso. 

                                                             
191 RAPM, v. 18, 1933, p. 669-671. 
192 RAPM, v. 18, 1913, p. 671-672. 
193 RAPM, v. 18, 1913, p. 672-673. 
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Por fim, registra-se a quarta carta de sesmaria. Levantamos a hipótese de 

que essa carta poderia estar em nome do filho cujo nome é quase homônimo de seu pai, 

mas como, no registro, consta a patente do proprietário, chegamos à conclusão de que se 

trata mesmo de Bernardo, o pai. Não saberíamos o motivo pelo qual Bernardo Manoel é 

o único filho para quem não foi registrada nenhuma carta de sesmaria, ou não foi 

encontrada tal fonte, até o momento. No entanto, o inventário feito quando da partilha 

de bens também confirma a existência apenas de quatro sesmarias na região de Caetés. 

Assim, a última carta de sesmaria registrada em nome do então Tenente 

Coronel Bernardo da Silva Ferrão, na região dos “Cocais e Itambé de Mato Dentro, 

termo da vila nova da Rainha, se achavam terras devolutas em as quais pertencia o 

suplicante se lhe concedesse por sesmaria, meia légua de terras em quadra, principiando 

a sua medição onde finda-se a do Sesmeiro João Carlos Xavier”194, fazendo divisa com 

a do filho João Carlos, o que confirmava que apenas as sesmarias do filho Mateus não 

estão ligadas às outras três ou, como dissemos, não lateralmente. 

Após a carta de concessão de sesmarias, no entanto, o proprietário se 

comprometia a cultivar e a manter produtivas as terras, e foi o que o pai fez para que 

não houvesse outro que requisitasse para si as terras como devolutas, uma vez que os 

proprietários cujos nomes contavam nas cartas de concessão não poderiam fazê-lo, 

como já mencionamos, por serem estudantes no reino ou ainda criança, como foi o caso 

do filho mais jovem. A posse das terras foi solicitada e conseguida pelo pai, para 

acumular uma quantidade maior de terras que aquela que, normalmente, poderia ser 

doada ou para garantir terras para os filhos no momento em que elas podiam ser assim 

requisitadas diretamente ao governador, a quem o Tenente Coronel servia diretamente. 

Em embargo da partilha195, a irmã Dona Teresa viria a registrar que o 

verdadeiro dono das sesmarias era seu pai, que nelas investia, cuidava e mantinha, sem 

que os filhos nem tomassem conhecimento. As quatro cartas de concessão de sesmarias 

foram confirmadas em novas cartas196, em 1753, e em nome de Dom José I, de acordo 

com informação das fontes. 

                                                             
194 RAPM, v. 18, 1913, p. 674-675. 
195 ACP, cod. 69, auto 781, f. 5-5v. 
196 AHU, MG, c. 61, doc. 73; AHU, MG, cx. 61, doc. 74; AHU, MG, cx. 13, doc. 1136; ANTT, RGM, D. 

José I, liv. 7, f. 177; RAPM, ano. 24, v. 2, 1933, p. 774-776. 
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A concessão de sesmarias vem complementar o processo de nobilitação de 

sujeitos como Bernardo da Silva Ferrão, de modo remuneratório e para contribuir na 

viabilização financeira e simbólica que permitia manter o modo de “viver à lei da 

nobreza” na capitania das Minas Gerais no século XVIII. 

 

 

1.5 Clientelismo, Patriarcalismo e ascendência 

Ao longo do presente capítulo, tratamos do processo de nobilitação de 

Bernardo da Silva Ferrão, desde jovem em Portugal, passando por Pernambuco, 

Montevidéu, Rio de Janeiro e, finalmente, por Minas Gerais. O oficial militar, 

descendente de oficiais mecânicos, “escreveu” sua história a partir dos serviços 

prestados em conflitos que caminham com a história de Portugal e do território 

americano conquistado. Ao longo do percurso indicado pelas fontes, ele galgou postos 

mais altos no serviço dedicado ao monarca e às conquistas, tornou-se Cavaleiro da 

Ordem de Cristo e também Familiar do Santo Ofício, em dois processos longos e que 

demandaram grande influência das relações clientelares que fez ao longo da vida e 

dentro do “serviço” ao monarca. Além disso, casou-se com Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca, com quem teve cinco filhos, ainda no Rio de Janeiro, e, posteriormente, mais 

cinco, após fixar residência em Vila Rica, onde é possível termos uma visão do que 

chamamos, para a família em questão, de “viver à lei da nobreza” em Minas Gerais. 

Trabalhamos com algumas fontes que, sob um olhar mais detido, nos 

ajudam a perceber as relações de clientelismo que entendemos como importantes para 

Bernardo da Silva Ferrão se nobilitar, ascender e se manter em estamentos mais altos da 

sociedade no século XVIII. Algumas delas já foram vistas neste capítulo e outras serão 

vistas a seguir. Estamos nos referindo, por exemplo, a declarações de sujeitos dos mais 

altos círculos da hierarquia da administração portuguesa que Bernardo da Silva Ferrão 

juntou às provanças para a Ordem de Cristo revelam relações profissional no âmbito de 

poder do Estado. Relações de compadrio com governadores, mostram uma aproximação 

da família com altos funcionários régios, sempre capazes de “facilitar” o trâmite de 

mercês de todo tipo, desde cargos, patentes a sesmarias, dentre tantas outras benesses 
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remuneratórias e nobilitantes. As relações de compadrio, de batismo ou casamentos, são 

fontes já consagradas neste aspecto. 

Existem também outras fontes com as quais trabalhamos aqui, como 

depoimentos encontrados no processo de disputa da herança de Bernardo da Silva 

Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca, em que as filhas revelam que o pai, em algum 

tipo de ajuste com o bispo, teria lugar garantido em uma das duas paróquias de Vila 

Rica assim que os filhos Bernardo Manoel da Silva Ferrão e Mateus Antônio da Silva 

Ferrão se tornassem Bacharéis em Coimbra e retornassem à vila. Em outra parte do 

depoimento fica explícito também que um tio desembargador facilitaria a colocação do 

filho Francisco Roberto da Silva Ferrão no Desembargo do Paço assim que o mesmo se 

tornou Bacharel em Leis. A concessão de sesmarias em nome dos filhos jovens para 

assumi-las e trabalhar nelas de modo autônomo, quando esta era uma condição legal 

para possuí-las, indica para nós que houve atuação de algum agente facilitador 

característico de redes clientelares. Bernardo da Silva Ferrão foi servia ao governador 

Gomes Freire de Andrada desde que se mudou para a capitania das Minas Gerais, 

batizou seu filho mais jovem e manteve relações de proximidade com esta e outras 

famílias, para bom governo da região. Neste caso as relações de clientelismo são vias de 

mão dupla entre as famílias e o Estado. 

As alianças entre a família formada por Bernardo da Silva Ferrão e 

Francisca de Seixas da Fonseca com outras famílias da América portuguesa tinham 

objetivos políticos e econômicos que visavam à mobilidade social, podemos afirmar que 

essa é uma leitura pertinente, ao examinar os resultados das relações estabelecidas. Isso 

se torna evidente com a análise dos benefícios obtidos posteriormente às uniões 

matrimoniais, com o uso de influência para obter cargos para os filhos e genros, 

insígnias de ordens militares ou, até mesmo, bens de raiz, como a concessão de 

sesmarias. Trata-se de casamentos e de uniões incentivadas pela Coroa e pela Igreja. 

Reiteramos, portanto, que tais relações sociais estratégicas se tornam 

aparentes por meio de batismos e casamentos, por exemplo, sacramentos religiosos que 

aproximam pais, mães, afilhados, padrinhos e madrinhas dali em diante, e estabelecem 

vínculos entendidos como se as relações de compadrio e matrimônio unissem aquelas 

famílias simbólica ou espiritualmente. 
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Outro tema bastante debatido na historiografia fundadora sobre o tema foi a 

dificuldade de se realizar matrimônios entre iguais durante o período de exploração da 

América portuguesa devido à falta de mulheres de “boas famílias”. Os homens se 

deslocavam da metrópole para os territórios das conquistas e, após conseguirem certo 

status econômico e até mesmo algum título de nobilitação que os remunerasse por seus 

valorosos serviços ao monarca, vinha a necessidade de formar família. Talvez, o 

matrimônio fosse, em si, uma etapa para concretizar e manter sua nobilitação. 

 

Para fixar os colonos na terra e com isso povoar o território minerador, 

incrementar a produção, garantir a segurança e a posse da terra, a Coroa 

considerava essencial a formação de famílias constituídas com base no 

matrimônio legal, consagrado pela igreja católica. Uma dificuldade de 

implementação dessa política era a escassez de mulheres na capitania, 

principalmente entre os livres, reduzindo sobremaneira o mercado de moças 

casadoiras197. 

 

Levantamos a hipótese de que a ascendência de Francisca de Seixas da 

Fonseca da esposa de Bernardo da Silva Ferrão tenha contribuído, dentro do contexto 

das redes clientelares, para a nobilitação de Bernardo da Silva Ferrão. Assim o 

casamento de Bernardo o ajudou a finalmente, se inserir e permanecer nos postos 

estratégicos conquistados a partir daí. Inclusive, os dois processos que o agraciaram 

com as mais relevantes insígnias simbólicas da época foram conquistados, 

cronologicamente, após esse casamento. O primeiro processo, em que esperava receber 

a mercê do Hábito da Ordem de Cristo, tramitou entre 1724 e 1729. Considerando que o 

casamento ocorreu em 1727, a influência da família da noiva pode ter sido decisiva no 

sentido de tornar possível a resposta positiva da Mesa de Consciência e Ordens que, 

mesmo após o ajuntamento de novos documentos comprovatórios de seu valor à Coroa, 

negou quatro vezes seu pedido. Lembramos que o irmão de Francisca, o Sargento Mór 

Manoel de Seixas da Fonseca, foi um dos oficiais que, no ano de 1724, forneceu carta 

de apresentação que Bernardo encaminhou à Mesa de Consciência e Ordens, e que deu 

início ao processo para receber a mercê do Hábito da Ordem de Cristo. 

 

 

                                                             
197 FURTADO, 2007, p. 486. 
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1.6 Patriarcalismo e família em Minas Gerais 

 

Entendemos que as relações sociais e de poder caminham juntas no processo 

de ascensão dos indivíduos na sociedade portuguesa do século XVIII. Neste contexto 

não conseguimos dissociar o fato de que existem as relações de poder do Estado e as 

relações de poder dentro da família, esta última regida pelas relações patriarcais, não na 

quantidade de famílias regidas pelo pátrio poder existentes, mas pelo no poder que o 

Patriarcalismo detinha dentro daquela sociedade. Não significa que este pátrio poder 

não seja, muitas vezes, questionado e até contornado naquela mesma sociedade. Tal 

análise nos parece importante, pois inúmeras famílias se deslocaram ou se formaram 

para contribuir de modo permanente com a administração das conquistas do império 

português. De acordo com Laura de Mello e Souza, alguns nobres governadores de 

Minas chegam a acreditar no uso das famílias mesmo neste sentido. “Originários de 

famílias nobres – alguns mesmo da alta nobreza lusitana – os governadores defendiam 

uma colonização de base familiar consoante aos interesses metropolitanos, uns e outros 

acreditando ser ela o único meio de conter e normatizar a população das Minas. ”198 Era 

a crença que a vinda de funcionários régios com suas famílias contribuiria para a 

formação de quadros que fixos à terra, com suas esposas e descendentes tornaria melhor 

o processo de administração dos recursos e das pessoas “Por outro lado, raríssimos 

foram os administradores que vieram para a Colônia com suas famílias, e a condição de 

solteiros temporários fazia deles indivíduos que, como todos os outros, estavam sujeitos 

a relações afetivas esporádicas. ”199 As famílias que fossem constituídas aqui eram uma 

boa alternativa para a solução do dilema da colonização e do povoamento de um 

território tão vasto. 

Este seria o caso de Bernardo da Silva Ferrão que nascido no reino veio para 

a América portuguesa servindo ao monarca. Aqui se casou com a filha de outro sujeito 

também nascido no reino que já havia feito o mesmo percurso, vir para a América 

formar sua família e continuar a servir ao monarca. Um ciclo que se repetiu ao longo 

dos séculos XVII e XVIII, período que de alguma maneira abarcamos com o presente 

                                                             
198 SOUZA, 1999, p. 176 
199 SOUZA, 1999, p. 176 
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trabalho, entre ascendências e descendências familiares integrando-se à administração 

portuguesa implantada na América portuguesa. 

As relações patriarcais, já bastante trabalhadas pela historiografia, 

adquiriram a partir do trabalho, por exemplo, de Silvia Brugger, conotações próximas 

da realidade da capitania das Minas Gerais. Ao fazer esta afirmação estamos 

diferenciando o Patriarcalismo originalmente atribuído ao primeiro momento da 

colonização portuguesa de um outro característico das Minas. As relações daquele 

primeiro Patriarcalismo viriam dos grandes plantios de açúcar do Norte e Nordeste, do 

que Gilberto Freyre200 conceituou para as casas grandes e senzalas, dominando a 

família, escravos e agregados sob o pátrio poder. Este outro tem características 

familiares mais diversas, moldadas à realidade social e econômicas da exploração do 

ouro nas Minas Gerais do século XVIII. 

Sílvia Brugger parte da análise201 de Gilberto Freyre, quando afirma que a 

caracterização feita por ele “longe estava de atribuir à família patriarcal um predomínio 

quantitativo na população brasileira. O que ele afirma é a existência de uma sociedade 

na qual os valores patriarcais são os dominantes, embora não sejam os únicos”202. Ao 

fazer tal análise, a historiadora localiza, no trabalho de Gilberto Freyre, afirmações 

sobre a possibilidade diversificada de atuação patriarcal. Considerar a sociedade mineira 

como patriarcal não passa pela quantidade de famílias regidas pelo pátrio poder, mas 

pela representatividade simbólica desse poder. 

  

Não é possível pensar o patriarcalismo limitado à configuração do domicílio 

extenso, mas como um pressuposto fundamental para entender a importância 

dos “laços familiares”, entendidos de uma maneira mais elástica e 

construídos não só a partir do parentesco biológico, mas através dos laços 

baseados nas alianças matrimoniais, nas relações de compadrio e na 

“economia do dom”, que funciona através da lógica dos atos de dar e 

retribuir, constituindo relações de “amizade desigual” que as diferentes 

esferas de poder legitimavam203. 

 

Análises quantitativas mostram um grande número de mulheres 

administradoras dos lares, viúvas ou que estabeleciam relações de concubinato, e que 

                                                             
200 FREYRE, 2004. 
201 BRUGER, 2006, p. 47. 
202 BRUGER, 2006, p. 47. 
203 SCOTT, 2009, p. 30. 
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faziam ou não parte dos estratos mais elevados da população. Em termos de poder, a 

supremacia patriarcal regeu aquela sociedade mineradora. Isso significa dizer que, 

mesmo quando o número de famílias sob o pater poder era inferior aos outros formatos 

de família, era “difícil negar o caráter patriarcal desta sociedade, desde que se entenda 

pelo termo não apenas a configuração dos domicílios, mas sim um universo de valores, 

calcado, sobretudo, na importância dos laços familiares”204. Esse patriarcalismo fazia 

com que os seus descendentes naturais, os filhos varões, também viessem a exercer esse 

mesmo poder nas gerações seguintes, após o falecimento dos pais ou em suas próprias 

famílias. 

Aquela evolução natural do patriarcalismo tenha se adaptado à realidade 

econômica, sustentada em paralelo ao poder da Coroa, e veio para impor a ordem, 

fiscalizar e extrair seu quinhão em forma de recompensas diversas como patentes, 

títulos de nobilitação e sesmarias.  

 

1.7 Famílias “fundadoras” 

 

De acordo com Eni de Mesquita Samara, para a sociedade do Antigo 

Regime, “a família é uma instituição fundamental e duradoura, de cujas contribuições 

dependem as outras instituições”205. A autora considera, ainda, para efeitos históricos, 

que, nas últimas décadas, passamos a ter “um melhor entendimento da estrutura das 

sociedades e do desenvolvimento econômico e político”206 de tais instituições. É nesse 

sentido que buscamos, por meio do estudo da família e da descendência do Tenente 

General Bernardo da Silva Ferrão e de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, ampliar 

nosso entendimento sobre a rede de poder mantida entre aquela que, acima, 

denominamos de “instituição familiar” e o “Estado”, que visava fortalecer as relações 

de poder de modo que ambas se beneficiaram e se fortaleceram no processo. 

O conjunto de normas, sociais e religiosas vigentes no século XVIII, levado 

em consideração na formação desse modelo de “instituição familiar”, continua guiando 

seu funcionamento, o que implica seguir “costumes” para ser aceito no meio que 

                                                             
204 BRUGER, 2006, p. 53. 
205 SAMARA, 1987, p. 25, grifo nosso. 
206 SAMARA, 1987, p. 25. 
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pertence àqueles que vivem a “Lei da Nobreza” no que se refere a como se portar como 

cônjuge e progenitor, como criar os filhos e, em última instância, encaminhá-los até sua 

vida adulta. Esses elementos estão entre os deveres dos pais na “gestão” familiar, que 

devem prover, criar e dar educação aos filhos, que devem ser encaminhados a um ofício 

que visa ajudar no início de suas vidas. Deviam cumprir diferentes obrigações com as 

filhas, ao prover, proteger suas honras e dar-lhes estado, quando opção pelo matrimônio 

entre famílias de mesmo nível social. Os filhos devem cuidar de seus pais e mães 

quando atingirem a velhice, mas existem funções específicas para os primogênitos, por 

exemplo. E é comum que, pelo menos, um filho e/ou uma filha vá se dedicar a algum 

cargo dentro da Igreja. 

A epígrafe do livro Troncos ouro-pretanos, do Cônego Raymundo 

Trindade, retirada de Lendas e narrativas, de Alexandre Herculano, confirma o 

pensamento dominante pela crença no valor da rede de famílias. 

 

A pátria é o complexo de famílias enlaçadas entre si pelas recordações, pelas 

crenças e, até, pelo sangue. Tomai, de feito, as duas delas que vos parecerem 
mais estranhas, colocadas nas províncias mais opostas de um país: examinai 

as relações de parentescos de uma com a outra família, quais as desta com 

uma terceira, e assim por diante. Dessa primeira, que tão estranha vos 

pareceu à última achareis um fio, enredado sim, talvez inextrincável, mas 

sem solução de continuidade. Uma nação não é só metaforicamente uma 

grande família: é-o também no rigor da palavra207.  

 

Dentre tais pesquisadores, alguns com diferentes perspectivas 

historiográficas, estão, além do cônego Raymundo Trindade e de seus troncos 

familiares, alguns pioneiros que se preocuparam com uma historiografia ou com 

levantamentos que guardassem a memória das Minas, como Diogo de Vasconcelos208, 

por exemplo. Alguns censos demográficos209 feitos entre os séculos XVIII e XIX 

também dão conta da lista de moradores e de escravos. Outra lista importante, 

trabalhada por Carla Almeida210, foi a de homens ricos feita pela Coroa portuguesa, na 

metade do século XVIII, para levantar recursos destinados à reconstrução de Lisboa 

depois do terremoto que a destruiu. 

                                                             
207 HERCULANO, 1851 apud TRINDADE, 1951, p. 7. 
208 VASCONCELOS, 1918. 
209 MATHIAS, 1969. 
210 ALMEIDA, 2010.  
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O nome de Bernardo da Silva Ferrão não foi aparece na Lista de Homens 

Ricos de Minas Gerais  de 1756211. Organizada pelas Câmaras para socorrer o monarca 

na reconstrução de Lisboa após o terremoto de novembro de 1755. De acordo com Carla 

Almeida212, quatro meses após os trágicos acontecimentos da metrópole portuguesa, o 

Secretário de Estado dos Domínios Ultramarinos, Diogo de Mendonça Corte-Real, 

enviou às Minas Gerais a ordem para que se examinasse, secretamente, quais eram os 

homens ricos que existiam naquela capitania e lhe mandassem uma lista de seus nomes. 

A lista visava a arrecadação de recursos para a reconstrução de Lisboa. Como incentivo 

foram disponibilizados “600 hábitos da Ordem de Cristo mediante donativos”213 

Acreditamos que explicação para a ausência do nome de Bernardo de tão importante 

listagem se deva ao fato de que talvez não fosse rico de fato. Possuía sesmarias, casa 

com amplo terreno em Vila Rica, lavra em Santa Bárbara, mas não dispunha de grande 

riqueza. Outra hipótese é de que ficou isento de cooperar financeiramente, por ser 

oficial militar da capitania, os funcionários régios gozavam de alguns benefícios e 

isenções. 

De volta às listas existem, ainda, a série de levantamentos genealógicos 

produzidos por Edgardo Pires Ferreira, que tem, como núcleo gerador das informações, 

o parentesco de Pernambuco, mas que ecoa por vários outros troncos de famílias que 

passaram por lá ou que partiram de lá. O deslocamento era prática comum devido à 

necessidade de desempenhar os serviços solicitados pela Coroa na exploração de 

diversas terras das conquistas. Daí, surgir também a prática das famílias casarem seus 

filhos e filhas, o que formava novos braços dessas famílias que vão residir em outras 

capitanias, e expandia, assim, o alcance daqueles troncos e das redes de relacionamentos 

políticos e econômicos. 

Para a breve genealogia do presente trabalho, interessam os Velhos troncos 

mineiros, volumes I, II e III; os Velhos troncos ouro-pretanos, do Cônego Raymundo 

Trindade214; e A mística do parentesco, volumes I a VI, de Edgardo Pires Ferreira215, 

que nos ajudaram a seguir no sentido de perceber a importância dada às chamadas 

famílias fundadoras da capitania, não apenas no caso das Minas, pois, normalmente, 

                                                             
211 ALMEIDA, 2010, p. 221-249. AHU, MG, cx. 70, doc. 41. 
212 ALMEIDA, 2010, p. 165. 
213 ALMEIDA, 2010, p. 167. 
214 TRINDADE, 1951, p. 183. 
215 FERREIRA, 2011, p. 87-88. 
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estão relacionadas a esse modo de “viver à lei da nobreza”, no qual nos baseamos para 

entender a trajetória de nobilitação do tronco familiar aqui analisado. Selecionamos 

também o livro exclusivamente dedicado à presente família, de Thomaz Brandão216, 

denominado Marília de Dirceu, em uma clara referência à maneira como ficou 

conhecida, para a posteridade, sua prima em quarto grau.  

Os aqui chamados genealogistas são utilizados no sentido de perceber como 

eram e ainda são vistas as chamadas “grandes” famílias ou “famílias fundadoras” que 

entraram na composição da capitania das Minas Gerais. Consideramos o livro de 

Thomaz Brandão um registro do tronco familiar de Bernardo da Silva Ferrão e de 

Francisca de Seixas da Fonseca bastante completo, em que o autor chegou mesmo a 

relatar e transcrever algumas fontes. Mas essa biografia familiar trata, em sua maioria, 

de relatos pessoais e familiares carregados do costume e da busca por enaltecer a honra 

e a nobreza de sua própria ascendência familiar.  

Os estudos históricos e/ou genealógicos feitos para a capitania das Minas 

Gerais tentaram esquadrinhar ao máximo a origem das “grandes” famílias fundadoras, 

como um resquício de temperada imitação dos grandes da Restauração portuguesa, 

quando exaltam, por exemplo, as primeiras famílias paulistas ali chegadas e, 

posteriormente, outras que a elas se reuniram. 

De acordo com Adriana Romeiro, “Vasconcelos pintou um quadro 

grandioso da vida paulista nos séculos XVII e XVIII: aproximando-a do universo 

aristocrático dos senhores medievais, envolveu-os em fumos de nobreza e opulência, 

notando que por obra dos jesuítas, amavam a instrução e as letras”217. A ligação com a 

ordem religiosa tem a ver com a própria fundação da cidade de São Paulo, povoado 

iniciado após instalada a primeira escola em nosso território, ainda no século XVI. 

Tratam-se de virtudes e instrução jesuítas que teriam sido trazidas com eles para o 

                                                             
216 BRANDÃO, 1932. Usado como fonte por outros autores, o que inclui Raymundo Trindade, Edgardo 

Pires Ferreira (que as complementa com outras fontes) e até mesmo Rodriguez Lapa, implica dizer que 

é sempre necessário conferirmos algumas informações escritas por Brandão no calor da pressão e da 

influência sofridas pelo desejo de preservar publicamente o prestígio familiar. Seus relatos se 

assemelham mesmo a criações para preencher lacunas deixadas por questões que, de acordo com 
costumes da época, arranhavam a “nobreza” da família, como a existência de filhos de Maria Doroteia, 

conhecida como “Marília de Dirceu”, e de sua irmã Emerenciana, originados de relações de 

concubinato. Nesse aspecto, torna-se uma análise de como o autor percebe seu núcleo familiar e o 

retrata como membro dele. As fontes citadas por Thomaz Brandão são confirmadas na medida que 

encontradas nos arquivos. As fontes e o modo como o autor percebe a nobreza de sua família são vitais 

para a interpretação do “modo de viver à lei da nobreza” em Minas Gerais. 
217 ROMEIRO; SILVEIRA, 2014, p. 26, grifo nosso. 
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empreendimento que foi a descoberta do ouro no final do século XVIII. É como se a 

civilização instituída na capitania das Minas tivesse uma tradição cuja origem paulista 

foi nobre e culta e tal empreendimento de “homens instruídos e famílias educadas 

conseguiram salvar do naufrágio o amor das letras e as virtudes domésticas, qualidades 

que felizmente reagiram e, acaso mais acrisoladas, repontaram na formação definitiva 

do caráter mineiro”218, que, para Adriana Romeiro, se refere à ideia de Diogo de 

Vasconcelos sobre “a luta contra a barbárie em direção à civilização”219, o primeiro 

drama da formação do território mineiro e que remonta à origem nobre das Minas por 

meio de suas famílias fundadoras. 

Por sua vez, o Cônego Raymundo Trindade vai dividir os troncos ouro-

pretanos das famílias “fundadoras” de Minas Gerais em dois grupos220: a primeira parte, 

ele chama de “troncos paulistas a que se aliaram famílias mineiras”, e a segunda parte, 

de “troncos mineiros”, o que reforça a ideia de Diogo de Vasconcelos para a 

importância das famílias paulistas, mas sem deixar de dar relevo às mineiras, 

pertencentes aos dois títulos de sua subdivisão.  

Na primeira parte dos troncos ouro-pretanos, Trindade inclui um tronco 

denominado Fonseca221, mas de origem no Algarve. Ao tronco da ascendência de 

Francisca de Seixas da Fonseca, ele chama de Seixas222 e os incluiu na segunda parte, 

denominada de troncos mineiros. Trata-se, portanto, do sobrenome de Dona Francisca 

de Seixas e de sua origem como uma das famílias fundadoras das Minas Gerais. Lá, 

encontramos a genealogia, pelo lado materno, da família que Bernardo da Silva Ferrão e 

sua esposa vão “fundar” na capitania das Minas. O trabalho do cônego não inclui o 

período de chegada à capitania das Minas Gerais, mas, ao inserir datas retiradas de 

informações de batismos, casamentos e óbitos, é possível nos localizarmos 

cronologicamente.  

Nos troncos ouro-pretanos do Cônego Raymundo Trindade, encontramos a 

família de Dona Francisca relacionada a partir de seus pais, “Francisco de Seixas da 

Fonseca, natural do Rio Bom, bispado de Lamego e sua mulher Maria da Rocha Fiúza, 

                                                             
218 VASCONCELOS, 1981, p. 33 apud ROMEIRO; SILVEIRA, 2014, p. 26, grifo nosso. 
219 ROMEIRO; SILVEIRA, 2014, p. 24. 
220 TRINDADE, 1951, índice. 
221 TRINDADE, 1951, p. 22-24. 
222 TRINDADE, 1951, p. 183-189. 
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do Rio de Janeiro, falecidos em Portugal”223. A família de Francisca está ali incluída 

como uma das fundadoras de “legítimos” troncos mineiros. A “árvore” da família só 

relaciona os dois filhos e a filha que o cônego julgou indispensáveis para os troncos 

mineiros, que são o “Filho 1 – Dom Frei João de Seixas da Fonseca, bispo titular de 

Areópolis, n[ascido] no Rio de Janeiro a 06/05/1681 e + [falecido] a 05/03/1768”; e, em 

seguida, o “Filho 2 – Sargento-Mor Manuel de Seixas da Fonseca + [falecido] solteiro 

em Vila Rica”; e, por fim, a “Filha 3 – Francisca de Seixas da Fonseca c[asada] em 

1727 no Rio de Janeiro, com o Tenente-General Bernardo da Silva Ferrão, filho de 

Bernardo Girão de Maia e Catarina da Silva Sotéria. Filhos os cinco primeiros nascidos 

no Rio de Janeiro, os demais em Antônio Dias de Vila Rica”224. Podemos notar que, 

mesmo onde se demora um pouco mais, a genealogia do cônego é bastante sucinta. Seu 

objetivo é relacionar nomes e linhagens para que não se percam. Assim, segue listando 

os filhos e as filhas de Bernardo da Silva Ferrão, netos e alguns bisnetos que julgou 

mais relevantes do ponto de vista do destaque que obtiveram em suas trajetórias. 

Para Edgardo Pires Ferreira, a família aparece mais completa, do ponto de 

vista do número de irmãos e irmãs de Dona Francisca e da descrição um pouco mais 

abrangente sobre os feitos de destaque que obtiveram. Em Mística do parentesco225, 

Francisca de Seixas da Fonseca é a oitava filha de Francisco de Seixas da Fonseca e de 

Dona Maria da Rocha Fiúza, em uma família com três filhos e cinco filhas, sendo ela a 

única de todos os oito a se casar.  

As informações parciais sobre os irmãos e as irmãs foram resumidas no 

Quadro 1, nos permitem uma melhor visualização com relação às datas, aos 

nascimentos, à naturalidade e ao falecimento, tais informações, no entanto, serão 

completas adiante. 

 

Quadro 1. Filhos e filhas de Francisco de Seixas da Fonseca e de Dona Maria da 

Rocha Fiúza 

Ordem de 

nascimento 

Nome Nascimento/batismo  Falecimento  Observações 

F 1 Manuel de Seixas da 
Fonseca 

b. 26/04/1689 RJ 24/09/1752 
Vila Rica 

Minerador 
Juiz SJDR 

Solteiro 

                                                             
223 TRINDADE, 1951, p. 183. 
224 TRINDADE, 1951, p. 183. 
225 FERREIRA, 2011, p. 87. 
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F 2 João de Seixas da 

Fonseca 

n. 06/05/1691 RJ 

b. 14/05/1691 

f. 05/03/1768 

Areiópolis 

Bispo 

F 3 Vitória de Seixas da 
Fonseca 

n. 1696 RJ f. 1752 (?) Solteira 

F 4 Francisco de Seixas da 

Fonseca 

n. 1697 RJ f. 1752 (?) Solteiro 

F 5 Maria de Seixas da 

Fonseca 

b. 11/10/1699 RJ f.          VR Solteira 

F 6 Narcisa Catarina da 

Fonseca 

n. 1702 RJ f.           VR Solteira 

F 7 Antônia de Seixas da 

Fonseca 

b. 15/08/1705 RJ f.           VR Solteira 

F 8 Francisca de Seixas da 

Fonseca 

n. 1706 RJ f. 15/05/1766 

VR 

Casou-se 

em 1727, 

com 

Bernardo 

da Silva 

Ferrão  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011)  

 

Aqui, vemos melhor detalhada a origem de Francisca, tão indispensável, por 

exemplo, nos processos de limpeza de sangue que remontam, pelo menos, à terceira 

geração, como os que se submeteram tanto seu irmão, Manuel de Seixas da Fonseca, 

quanto seu marido, Bernardo de Seixas da Fonseca, para se tornarem Familiares do 

Santo Ofício, e que nos dá conta de que  

 

Francisco de Seixas da Fonseca [primeiro no nome], n[ascido] c. 1658 em 

Portugal, em São Martinho de Cambres, bispado de Lamego, f[alecido] 

também em Portugal. Filho de Antônio Fernandes e de Isabel de Seixas, 

ambos já falecidos em 1688, quando do casamento do filho. Casou-se em 

24/07/1688, no Rio de Janeiro, com Maria da Rocha Fiuza, n[ascida] c. 1668, 

no Rio de Janeiro, f[alecida] em Portugal. Filha de Bento da Rocha e de 

Vitória Correia226. 

 

Também vemos a prática de casar após se deslocar do reino para o ultramar. 

Francisco de Seixas da Fonseca veio de Portugal e se casou com Maria da Rocha Fiuza, 

moça nascida no Rio de Janeiro, cuja origem dos pais não sabemos. Ele se tornou, como 

veremos a seguir, um dos maiores comerciantes e homem influente, ao se estabelecer 

como uma das famílias fundadoras do Rio de Janeiro.  

                                                             
226 FERREIRA, 2011, p. 87. Uma das referências indicadas pelo autor é o Cônego Raymundo Trindade 

(1951, p. 183-189).  
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O poder e a situação econômica do pai e comerciante, que atuava no Rio de 

Janeiro, transparecem na documentação. De acordo com fonte já referida no primeiro 

capítulo, a saber, o requerimento de 1725 do “Frei João da Madre de Deus Seixas, como 

procurador de seu pai, Francisco de Seixas da Fonseca, em que pede 2ª. Via da ordem 

régia pela qual se ordenou o regresso deste ao Reino”227, vemos a clara indicação de que 

o comerciante chegou a ser degredado daquela capitania. O nome Frei João da Madre de 

Deus Seixas, que consta no documento, deve ter sido adotado pelo clérigo, uma vez 

que, em requerimento feito pelo próprio, vemos como ele assinava na época.  

Trata-se de cópia de Ordem Régia de 14 de março de 1725, que “concedeu 

licença a Francisco de Seixas da Fonseca para regressar ao Reino ou estabelecer de 

novo a sua residência no Rio de Janeiro”228. Quem decretou tal desterro foi o 

Governador Luiz Vahia Monteiro, mas, de acordo com a correspondência oficial do 

Conselho Ultramarino, era o governador que estava sendo acusado de certos abusos dos 

contratos de monopólio durante seu governo, “em produtos como o sal, azeite e peixe 

[que] eram extremamente importantes para o abastecimento da cidade”229. Os tais 

abusos e as preferências do governador, de acordo com Abril230 são explicitados por 

reclamações dos oficiais da justiça (ouvidores e juízes ordinários), do senado da 

Câmara, em conflitos com ordens religiosas, com oficiais militares e com moradores 

contra castigos que julgaram desnecessários e que parecem evidenciar um quadro de 

desmandos ou, no mínimo, de má gestão da máquina portuguesa.  

Francisco de Seixas da Fonseca foi desterrado do Rio de Janeiro para 

Pernambuco, pelo governador Luiz Vahia Monteiro, sem direito a defesa. Mas o 

problema envolveu também ordens religiosas da capital da América portuguesa na 

época, como podemos ver em parecer do Conselho Ultramarino, de 8 de novembro de 

1726, a respeito da reclamação do governador, sob a descrição de:  

 

parecer do Conselho Ultramarino, sobre a carta do governador do Rio de 
Janeiro [Luís Vahia Monteiro], comunicando as discórdias existentes entre os 

religiosos capuchos e os da Ordem Terceira naquela capitania, indicando o 

Conselho o abuso de jurisdição do governador da capitania ao condenar à 

pena de degredo para Pernambuco a Francisco de Seixas da Fonseca, após as 

                                                             
227 AHU, RJ, cx. 25, doc. 5647.  
228 AHU, RJ, cx. 25, doc. 5648. 
229 ABRIL, 2015, p. 82. 
230 ABRIL, 2015, p.  79-80. 
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acusações feitas pelo visitador da província da Conceição, padre Valério do 

Sacramento231. 

 

Encontramos, posteriormente, o “parecer do Conselho Ultramarino, sobre as 

queixas apresentadas por Francisco de Seixas da Fonseca contra os religiosos da 

província da Conceição do Rio de Janeiro”232, que nos deixou confusos, pois, ao 

examinar os documentos do Conselho Ultramarino, vemos que o motivo do degredo foi 

uma carta de Francisco ao Padre Valério do Sacramento em que se queixou da pastoral 

ou doutrina moral ministrada aos súditos. O comerciante teria se ofendido por algum 

sermão. O governador, por sua vez, se incomodou com o procedimento de Francisco e o 

desterrou para Pernambuco. Assim, ultrapassou sua jurisdição e interferiu em área que, 

se fosse ser investigada, caberia à justiça e não ao governador, portanto, praticou claro 

abuso de poder contra aquele que parecia ser seu inimigo. 

Existe a hipótese, porém, de que, por algum motivo que não pudesse ser 

oficialmente revelado em correspondência oficial, os dois figurões da capital fluminense 

tenham se desentendido, como a interferência em algum contrato que tenha causado 

prejuízo. Sem a possibilidade de se enfrentarem sem grande prejuízo financeiro e moral 

para ambos, sobre uma questão desse porte, o fizeram por outro motivo que parece ter 

sido “a gota d’água” entre os dois, mas que pode ter sido apenas um subterfúgio para se 

agredirem e se queixarem ao rei um contra o outro.   

 

Para o Conselho Ultramarino, a carta não era “descomedida” como julgava 

Vahia, e o órgão estranhava muito no governador o procedimento de degredo 
feito a Francisco de Seixas da Fonseca, aconselhando o rei que ordenasse que 

Seixas da Fonseca “seja logo restituído ao seu domicílio ficando reservado o 

direito de haver do governador as perdas e danos que lhe causou com esse 

seu injusto procedimento”233. 

 

Por meio do Conselho Ultramarino, o rei enviou carta bastante dura ao 

governador, em que diz que tem sido informado sobre as suas ações na capitania do Rio 

de Janeiro, sem moderação e prudência com os moradores, “descompondo-os não só 

com palavras mui injuriosas, mas espancando-os, termos tão estranhos, quais se não 

                                                             
231 AHU, Lisboa, cx. 17, doc. 1888. 
232 AHU, Lisboa, cx. 17, doc. 1895. 
233 ABRIL, 2015, p. 82. 
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deviam esperar das obrigações de seu posto”234. Lembra, assim, ao governador que, se 

algum morador comete algum delito, para isso, existiam leis e regimentos, e o rei 

enfatiza, ainda, que o assunto era, para ele, de grande preocupação e perturbava 

demasiadamente seus vassalos. Governar terras tão distantes demandava moderação 

para não se perder o controle do empreendimento exploratório. 

A contenda foi tão alarmante que “o Conselho Ultramarino determinava, se 

o governador continuasse com tais abusos de jurisdição, que fosse “degredado por toda 

a vida para a ilha de São Tomé”, e que o rei deferisse favorável à defesa do “padre 

Fernando de Santo Antônio de Francisco de Seixas da Fonseca”235, um dos defensores 

do comerciante que havia sido impedido de se defender. 

A carta do rei deixou insatisfeito o governador, que respondeu e alegou suas 

intenções de ser um perfeito vassalo do rei destruídas, e se disse magoado, “porque a 

maliciosa indústria intenta atenuar os proveitosos efeitos do zelo com que emprego no 

serviço de Sua Majestade”236, ao se referir a alguém que havia atacado sua honra 

propositalmente e ao saber que se tratavam de “acusações arroladas em carta de 1727 

[que] partiam de Francisco de Seixas da Fonseca”, que “foi um dos principais homens 

de negócio do início do século XVIII, tendo sido o maior contribuinte individual no 

pagamento do resgate quando da invasão francesa (1710-1711)”237. Lembramos que, se 

Francisco de Seixas da Fonseca se casou no Rio de Janeiro em 1688, ele já residia na 

capitania há algum tempo. Pela data da invasão francesa, com a informação de que foi o 

maior doador em prol da defesa da cidade, também concluímos que, por esse tempo, já 

era um homem rico.  

Pela petição em que o bispo, seu filho, pede cópia do documento que anula 

a sentença do governador, vemos que as queixas corriam pelo Conselho Ultramarino 

desde 1725, e levavam, como sempre, algum tempo de tramitação e transporte, através 

do Atlântico, de inúmeras correspondências. O desfecho da contenda com o governador 

nos mostra que Francisco de Seixas da Fonseca era um vassalo de grande valor para o 

reino, detentor de um poder capaz de enfrentar o próprio governador e de sair vitorioso 

em detrimento da honra do seu inimigo. 

                                                             
234 ABRIL, 2015, p. 77. 
235 AHU, RJ, cx. 17, doc. 1888. 
236 ABRIL, 2015, p. 81. 
237 ABRIL, 2015, p. 81. 
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Retomando assunto anterior e dando continuidade, agora, à análise da prole 

do casal, ou seja, irmãos e irmãs de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, começamos 

pelo filho primogênito, Manuel de Seixas da Fonseca, “nascido no Rio de Janeiro, 

batizado em 26/04/1689 na Igreja da Candelária, faleceu a 24/09/1752 em Vila Rica. 

Foi moço para Vila Rica, para se dedicar à mineração.” Na capitania das Minas Gerais 

passaria toda a sua vida, ainda de acordo com Edgardo Ferreira “Recebeu licença em 

07/08/1736 do governador interino Martinho de Mendonça de Pina e Proença, para 

tomar posse e lavrar ouro em alguns córregos que havia descoberto em Itaverava.” 

Embora não possamos confirmar a posse destas terras em Minas, existem outras fontes 

que nos permitem confirmar a posse de terras na região de Congonhas. Além de 

Minerador “Em 1744 passou para São João Del Rei, para ocupar o cargo de juiz 

ordinário do Senado da Câmara. Faleceu solteiro, instituiu sua irmã Francisca de Seixas 

da Fonseca como sua herdeira universal”238. outras fontes nos dão conta de sua trajetória 

nas Minas. 

Ao complementar algumas das informações sobre o minerador e capitão-

mór, Manuel de Seixas da Fonseca vai aparecer também na lista de proprietários de 

terras em Minas Gerais, feita por Ângelo Alves Carrara, como dono de terras adquiridas 

em 1723, em “Congonhas, ribeiro da Casa Branca, entre a que foi do Cap.-Mór Garcia 

Rodrigues Velho e de João de Oliveira”239 e outra que adquiriu, também em 1723, de 

Apolinário da Silva, “com escravos – entre Camapuã e ribeirão da Casa Branca”240. Em 

seu testamento, Bernardo da Silva Ferrão, registra que foi testamenteiro do cunhado 

Manuel, talvez por cabeça de sua mulher, uma vez que sua irmã Francisca é citada 

como sua herdeira universal. 

Notamos que o Cônego Raimundo Trindade inverteu a ordem de 

nascimento dos irmãos de Dona Francisca, o que sugere que João de Seixas da Fonseca, 

que veio a ser frei, fosse o filho mais velho. Na verdade, as fontes confirmam o 

contrário, o que quer dizer que Manuel de Seixas da Fonseca é o primogênito da 

família. Essa nova ordem volta a demonstrar uma certa em posição econômica de maior 

destaque e confirma também a tradição das famílias de encaminhar o segundo filho para 

as carreiras eclesiásticas. 

                                                             
238 FERREIRA, 2011, p. 87. 
239 CARRARA, 1999, p. 39. 
240 CARRARA, 1999, p. 39. 
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Assim, chegamos ao segundo filho, João de Seixas da Fonseca, que, de fato, 

seguiu a tradição, qual seja, a de ser encaminhado à Igreja, e se tornou importante 

clérigo. A diferença é que, se o Cônego Trindade confirma “Dom Frei João de Seixas da 

Fonseca, bispo titular de Areiópolis, no Rio de janeiro”241 e Edgardo Pires Ferreira o 

menciona como “João de Seixas da Fonseca, nascido a 06-05-1691, batizado a 14-05-

1691 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, f. 05-03-1768 em Areinópolis, SP. Frei 

da Ordem de São Bento, Bispo titular de Areiópolis e Compositor sacro”242, 

encontramos tal localidade fixada, atualmente, em São Paulo. 

Nesse ponto, percebemos que o Cônego Trindade omitiu quatro irmãs e um 

irmão nascidos, todos solteiros, antes do nascimento de Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca, que seria a oitava filha. Além disso, Edgardo Pires Ferreira traz, sobre ela, 

mais informações. 

 

Francisca de Seixas da Fonseca, n. c. 1706 no Rio de Janeiro, f. 15-05-1766 

em Vila Rica. Casou-se em 1727, no Rio de Janeiro, com Bernardo da Silva 

Ferrão, n. em Pernes, freguesia de N. Sa da Purificação de Alcanena, distrito 

de Santarém, em Portugal, f. em Vila Rica. Tenente-general, das Minas. 

Familiar do Santo Ofício. Filho de Bernardo Girão da Maia e de Catarina da 

Silva Sotéria. Francisca de Seixas da Fonseca e Bernardo da Silva Ferrão 

foram para Vila Rica com seus cinco primeiros filhos, todos menores. Na 

freguesia de N. Sa da Conceição de Antônio Dias, em Vila Rica, em casa 

construída por Bernardo, viveram por trinta anos e ali tiveram seus outros 

cinco filhos243. 

 

Sobre Francisca de Seixas da Fonseca, o genealogista Edgardo Pires 

Ferreira parece usar, como referência, algumas informações do Cônego Trindade, que, 

por sua vez, já havia utilizado o texto de Thomaz Brandão, pela cronologia das 

publicações. Não vamos repeti-las aqui, pois são praticamente as mesmas. Dois deles, 

Brandão e Trindade, no entanto, não haviam completado a relação dos oito filhos, e 

detiveram-se apenas nos dois primeiros, Manuel e João, e em Francisca. Thomaz 

Brandão menciona, além desses três, apenas a existência de “mais duas filhas, irmãs 

religiosas no convento de Chelas”244, cujos nomes ignorava. Edgardo acrescentou 

nomes de irmãs e irmão, não relacionados pelos outros dois, e datas e locais de 

                                                             
241 TRINDADE, 1951, p. 183, grifo nosso. 
242 FERREIRA, 2011, p. 87. 
243 FERREIRA, 2011, p. 88. 
244 BRANDÃO, 1932, p. 36. 
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nascimento e de falecimento da maioria deles. Mas, segundo outra fonte, mais 

recentemente trabalhada por Antônio Carlos Jucá de Sampaio, que estuda o tema para o 

Rio de Janeiro, entre os séculos XVII e XVIII, teriam sido 12 o total de irmãs e irmãos. 

 

Quando de sua morte em 1730, Francisco de Seixas [da Fonseca] possuía 

pelo menos doze filhos vivos. Dos quatro filhos homens, todos eram então 

solteiros, e pelo menos os três mais velhos morreram nessa condição. Um 

deles, João de Seixas da Fonseca, frei beneditino, tornou-se mais tarde bispo 

titular de Areópolis. Entre as oito mulheres, quatro eram freiras no convento 

de Nossa Senhora de Chellas, e outras duas estavam aí recolhidas, sem que 

ainda tivessem definido suas vocações245. 

 

O autor trata da família no contexto da economia do Rio de Janeiro e 

também para mencionar o que chamou de “estratégia clara de ascensão social por parte 

dessa família, presente não somente nos dois casamentos com funcionários de alto nível 

do governo lusitano, como também no investimento feito para que João de Seixas se 

tornasse bispo”246, que teria sido de 1:000$000 em letras de câmbio para ordená-lo. 

Dando continuidade sobre as irmãs, 

  

as duas restantes encontravam-se já casadas. Dona Narcisa Catarina da 

Fonseca casara no início da década de 1720 com o desembargador Francisco 

da Cunha Lobo, enquanto sua irmã, dona Francisca de Seixas da Fonseca, 

casou-se alguns anos depois com o tenente-general das Minas, Bernardo da 

Silva Ferrão, familiar do Santo Ofício e fundou com esse matrimônio uma 

das mais importantes famílias mineiras247. 

 

Além do tamanho maior da prole, Sampaio esclarece que Dona Francisca de 

Seixas da Fonseca não foi a única a se casar, como anteriormente ficava entendido, de 

acordo com Raimundo Trindade e com Edgardo Pires Ferreira. Na verdade, sua irmã, 

Dona Narcisa Catarina da Fonseca, se casou com o desembargador Francisco da Cunha 

Lobo, o que Sampaio reforça ser claramente uma estratégia de ascensão social. 

Podemos concluir que parte das chamadas famílias fundadoras do Rio de Janeiro entrou, 

algumas décadas depois, por meio de seus descendentes, na composição das famílias 

fundadoras das Minas Gerais. Francisco de Seixas da Fonseca e Maria da Rocha Fiúza 

                                                             
245 SAMPAIO, 2003, p. 303. 
246 SAMPAIO, 2003, p. 303. 
247 SAMPAIO, 2003, p. 302-303. 
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se casaram no Rio de Janeiro, em 1688, onde formaram sua família e ampliaram sua 

fortuna. A filha do casal casou-se com Bernardo de Seixas da Fonseca, em 1727, indo 

fixar residência na capitania das Minas, em 1735, onde seu irmão, Manuel de Seixas da 

Fonseca, já residia, com propriedades, patente e títulos, há mais de 10 anos. 

Ressaltamos um aspecto comparativo entre este trabalho e o realizado por 

Sampaio, ao propor o que Ana Silvia Volpi Scott denominou como “contribuição 

teórico-metodológica advinda da micro-história e da proposta da redução da escala de 

abordagem, que procura fazer sobressair o comportamento social dos atores 

históricos”248, fundamental para as novas reflexões sobre a trajetória dos estudos sobre a 

família no Brasil. A escolha por verticalizar o estudo em apenas uma família e em seu 

tronco mais próximo, filhos e alguns netos, como propomos no presente trabalho, 

possibilita esclarecer mais detalhes relativos às estratégias de acumulação de 

patrimônio, processos de nobilitação e o conjunto desses elementos que entram na 

composição do modo de “viver à lei da nobreza”, dentre outras questões. Quando 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio trata dos casamentos das irmãs Narcisa Catarina da 

Fonseca e Francisca de Seixas da Fonseca como vantajosos para a família, afirma que 

Francisca “casou-se alguns anos depois com o tenente-general das Minas, Bernardo da 

Silva Ferrão, familiar do Santo Ofício, e fundou com esse matrimônio uma das mais 

importantes famílias mineiras”249. Mas, como foi descrito no primeiro capítulo, quando 

Bernardo da Silva Ferrão se casou, ele ainda não representava um pretendente tão 

vantajoso assim, embora pudesse ser valoroso futuramente.  

No ano de seu casamento, em 1727, Bernardo da Silva Ferrão tinha a 

patente de capitão e só conquistou o posto de tenente general depois de alguns anos 

residindo e prestando serviços na capitania das Minas. Naquele ano ainda, aguardava o 

resultado do processo de nobilitação para a Ordem de Cristo, conquistada em 1729, 

após o casamento. Também não era Familiar do Santo Ofício, processo que tramitou 

com sucesso entre 1736 e 1743. O título de tenente-general aparece no testamento de 

Bernardo da Silva Ferrão. Depois que ele se mudou para as Minas, localizamos duas 

patentes concedidas pelo governador Gomes Freire de Andrada, a de Ajudante de 

Tenente250, com data de 20 de fevereiro de 1737, e a de Ajudante de Mestre de 

                                                             
248 SCOTT, 2009, p.14. 
249 SAMPAIO, 2003, p. 302. 
250 RAPM, 1899, p. 124-126. 
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Campo251, com data de 23 de janeiro de 1750. As fontes demonstram que o caminho da 

nobilitação pode ser mais lento, mas importa que seja constante e seguro. 

As informações de Sampaio estão corretas, mas podem ser complementadas 

e aprofundadas com os dados que acompanham a trajetória do casal. “Nesse contexto, 

emerge a questão das redes familiares e sociais – que é uma contribuição conceitual 

fundamental para a análise do universo familiar, especificamente quando se opta pela 

redução da escala de abordagem”252, que é o caso da presente pesquisa e com o qual 

Sampaio concorda e trabalha dentro da perspectiva de avaliação quantitativa de grandes 

séries de documentação, ao estabelecer análises de porcentagens. Com isso, queremos 

dizer, ainda, que, ao verificar as informações constantes nos testamentos e inventários 

de várias famílias, elas revelam, ao historiador, os bens e os títulos contabilizados ao 

final da vida desses sujeitos. Mas, ao cruzar essas informações com outras, 

aparentemente reduzidas por verticalizar o estudo de uma única família, na verdade, isso 

nos permite aprofundar elementos cujo caráter revelam detalhes que seguem a 

construção do percurso de nobilitação de uma única família. No caso da abordagem 

reduzida a uma família, é possível perceber, como é o caso deste trabalho, que, na 

verdade, a ascensão de Bernardo da Silva Ferrão, a partir de certo ponto que coincide 

com o casamento, talvez só tenha sido viabilizada porque ele anexou carta de Manuel de 

Seixas da Fonseca para iniciar seu processo na Mesa de Consciência e Ordens, e talvez 

só conseguiu o Hábito da Ordem de Cristo depois de se casar com a irmã desse sujeito, 

que foi uma das referências de seu processo de nobilitação. Importante dizer que, sem as 

pesquisas quantitativas iniciais, talvez não tivéssemos elementos que tornassem possível 

chegarmos ao aprofundamento da análise de uma única família para compreender sua 

trajetória de nobilitação. 

Exemplificamos com outra informação, já bastante trabalhada aqui, que diz 

respeito ao processo de limpeza de sangue, em que, como de costume, as entrevistas que 

se mandava fazer para certificar da não existência de “mancha de sangue”, nos locais de 

nascimento e residência do pretendente ao título de Familiar do Santo Ofício, sofriam 

grande influência de outros membros, como era o caso de Manuel de Seixas da Fonseca, 

que já pertencia aos quadros da ordem inquisitorial portuguesa em Vila Rica. 

                                                             
251 RAPM, 1899, p. 129-130. 
252 SCOTT, 2009, p. 15. 
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Voltando ao ponto anterior, para concluí-lo, de acordo com Sampaio, Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca possuía um total de quatro irmãos. Além de Manuel de 

Seixas da Fonseca, João de Seixas da Fonseca e de Francisco de Seixas da Fonseca, que 

haviam sido relacionados por Edgardo Pires Ferreira, havia “Roque de Seixas da 

Fonseca, ainda era menor quando da morte do pai”253, que aparece relacionado em nota 

por Sampaio. Quanto às irmãs, que até o levantamento de Edgardo Pires Ferreira, 

tínhamos conhecimento de um total de cinco, no novo levantamento, passam a ser oito. 

“Entre as mulheres, quatro eram freiras no convento de Nossa Senhora de Chellas, e 

outras duas estavam aí recolhidas, sem que ainda tivessem definido suas vocações. As 

duas restantes encontravam-se já casadas”254, como já foi tratado. Sobre a condição das 

irmãs, complementa que “a presença de um considerável número de freiras entre as 

irmãs favorecia a concentração dos bens existentes nas mãos de um número menor de 

filhos”255, tema do qual estamos tratando neste trabalho, ou seja, quais as estratégias 

utilizadas pelas famílias fundadoras para manterem o “modo de viver à lei da nobreza” 

na América portuguesa. 

Para uma quase conclusão da trajetória de vida desses 12 irmãos e irmãs, 

além dos progenitores, podemos dizer que os pais, após constituírem família e 

acumularem fortuna na América portuguesa, encaminharem a continuidade de seu 

tronco familiar ao prover o primogênito com bens e títulos, o segundo filho com o cargo 

de bispo, com duas filhas casadas com sujeitos considerados vantajosos para a sucessão 

familiar, e ao manterem as seis filhas restantes no convento.  

De acordo com Edgardo Pires Ferreira, dos oito irmãos por ele conhecidos, 

cinco faleceram em Vila Rica, a saber: Manuel de Seixas da Fonseca, Maria de Seixas 

da Fonseca, Antônia de Seixas da Fonseca, Narcisa Catarina da Fonseca, que havia se 

casado com o desembargador Francisco da Cunha Lobo, e Francisca de Seixas da 

Fonseca. Não consta informação do local de falecimento de Vitória de Seixas da 

Fonseca e de Francisco de Seixas da Fonseca, segundo no nome, e, por fim, de João de 

Seixas da Fonseca, que teria falecido onde foi bispo, em Areiópolis. Tantos 

falecimentos em Vila Rica indicam que, após a ida dos pais para Portugal, alguns 

irmãos se juntaram na capitania da Minas Gerais. Como não temos os nomes de todas as 
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254 SAMPAIO, 2003, p. 303. 
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irmãs, não sabemos se as três que faltam ser nomeadas permaneceram em Portugal e 

esse seria o motivo de desconhecermos suas trajetórias. 

Voltaremos ao trabalho de Antônio Carlos Jucá de Sampaio e às genealogias 

aqui trabalhadas quando avançarmos com o entendimento das estratégias de acumulação 

de patrimônio no que se refere à prole do casal eixo da presente pesquisa. 

A continuidade da família se assenta em sua descendência. A transferência 

de certos valores e costumes que visavam à ampliação de patrimônio e do status social 

foram uma prática hereditária na trajetória familiar dos Seixas. Sendo assim, a 

ascendência exerce forte controle sobre o destino da descendência familiar. Para a 

sociedade de Antigo Regime, os membros de tal sucessão tinham um papel importante e 

definido. Mesmo que, ao longo do século XVIII, principalmente depois do surgimento 

de novos valores sob influência do pensamento iluminista, alguns papéis tenham 

começado a se tornar fixo em relação ao século anterior, tais valores preservam muitas 

características do momento precedente o que explica que ainda vamos encontrar, por 

exemplo, o primogênito com alguns privilégios e atribuições mais destacados que os 

outros filhos.  

O caso dos irmãos de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, em que o 

primogênito obteve melhor condição econômica e social e o segundo irmão foi se 

dedicar ao clero, se repete na família que ela constituiu com Bernardo da Silva Ferrão. 

Também o seu primogênito, Francisco Roberto da Silva Ferrão, tornou-se 

desembargador em Portugal e o segundo filho, Mateus Antônio da Silva Ferrão, tornou-

se clérigo.  

Chamamos de transmissões da ascendência para a descendência a 

continuidade de práticas do fim do século XVII, como a de Francisco de Seixas da 

Fonseca, vindo do reino para construir fortuna como comerciante no Rio de Janeiro, 

onde se casou, em 1688, e que são, depois, repetidas com o casamento das filhas, entre 

os anos de 1720 e 1727, uma vez que sabemos que pelo menos uma delas passou a fazer 

parte de famílias fundadoras na capitania das Minas. Também é comum o 

encaminhamento de um filho à uma função dentro da Igreja e de outro, ou outros, para 

funções de defesa da sociedade, ou seja, funções militares, um resquício de um costume 

medieval de domínio da sociedade por nobres, cavaleiros e clérigos, ainda que com 

significados diversos em uma sociedade mercantil e escravista. 
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2. A DESCENDÊNCIA E O “MODO DE VIVER À LEI DA NOBREZA” 

 

Neste capítulo, continuamos utilizando uma chave de leitura que 

denominamos de “modo de viver à lei da nobreza” em Minas Gerais, dentro de um 

amplo universo nobilitante. Entendemos que esta chave de leitura possa dar conta do 

contexto e do recorte da presente pesquisa, bem como de sua diversidade sujeitos de 

características diversas e possibilidades de análise dentro de uma família, conforme 

detalharemos a seguir. 

Vamos tratar dos papéis que os membros da família precisam cumprir para 

o bom funcionamento da sociedade instalada na América portuguesa no século XVIII, 

mais especificamente nas Minas Gerais. As regras seguidas pelos grupos familiares são 

determinadas por Estado e Igreja e tem objetivos de controle para seu melhor 

funcionamento, sempre visando à união de poderes para a exploração das conquistas do 

ultramar. Os membros das famílias às quais o monarca concedeu títulos de nobilitação, 

por prestação de serviços, vão se instalar de modo mais permanente no território 

conquistado. Os “chefes” de tais famílias vão trabalhar para fortalecer a estrutura 

exploratória, administrativa, tributária e preparar seus filhos, dentro das necessidades da 

Coroa portuguesa, para serem as gerações seguintes que darão continuidade a esse 

processo. 

 

 

2.1 Descendência  

 

 

A descendência de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da 

Fonseca corresponde à prole de quatro filhos e seis filhas. Destes três filhos foram 

enviados a Coimbra para tornarem-se bacharéis em Cânones. Dois destes filhos, citados 

acima, permaneceram no reino onde fixaram residência. Um deles se casou e tornou-se 

Desembargador da Relação do Porto e o outro seguiu carreira eclesiástica. O terceiro 

filho, graduado em Coimbra, Bernardo Manuel da Silva Ferrão, retornou a Vila Rica, 
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onde desempenhou funções administrativas como escrivão da receita e despesa. Mudou-

se, depois, para São João del-Rei, ainda como funcionário real. O quarto filho, João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, herdou os serviços militares do pai, permaneceu em Vila 

Rica, onde ascendeu com aparente facilidade até se tornar brigadeiro. Dentre as filhas, 

duas permaneceram solteiras, Teresa Matilde de Seixas e Catarina Leonor da Silva 

Sotéria, e as outras quatro, Maria Doroteia Joaquina de Seixas, homônima de sua filha 

conhecida como “Marília de Dirceu”, Joana Rosa Marcelina de Seixas, Antônia Cláudia 

Casimira de Seixas e Izabel Feliciana Narcisa de Seixas, realizaram “casamentos entre 

iguais”, ou seja, uniões com filhos de militares com relações de proximidade social à 

sua família. Desse modo, estenderam as possibilidades de influência dentro das redes 

estratégicas de ascensão social em Minas Gerais. 

De acordo, dentre outros, com Silvia Brugger, os “filhos eram peças 

fundamentais para os projetos familiares. Constituíam-se, inclusive, em mão-de-obra. 

Selavam alianças familiares, através do compadrio e de uniões matrimoniais”256, o que 

não caracteriza algum tipo de regra, mas poderia explicar as grandes proles, às vezes, 

desejadas ou planejadas por algumas famílias. Mas, nos filhos “varões”, estavam 

depositados os agentes “ativos” no sentido de se nobilitar e ascender dentro da estrutura 

administrativa do reino. Ainda por meio do casamento das filhas, era possível fortalecer 

alianças dentro das redes clientelares. 

Mas existe um equilíbrio no número ideal de filhos, pois uma prole com 

grande número de filhas poderia demandar alto investimento para mantê-las, ter de 

investir em dotes para seus casamentos ou, em caso contrário, ter de enviá-las para 

algum recolhimento religioso para mulheres. No caso dos filhos, era necessário 

encaminhar-lhes para um ofício, mas o “retorno” parece maior e mais rápido. A família, 

filhos e filhas, tinham papéis estratégicos a desempenhar para fazer girar as engrenagens 

do império português. Uma grande engrenagem de várias famílias que colaboravam 

estrategicamente entre si, por meio de uma rede entranhada na sociedade, possuía 

                                                             
256 BRUGGER, 2007, p. 184. As análises da autora se aproximam do interesse deste trabalho, pois, por 

meio de mais de 300 inventários, faz estudo sobre as relações familiares em São João del-Rei em 

período próximo ao que trabalhamos. São localizadas famílias com características mais tradicionais e 

outras bem diferentes e que nos mostram a variedade de costumes e regras no que diz respeito ao modo 

como os membros das famílias mineiras, do século XVIII, se relacionam reciprocamente: como seus 

“dirigentes”, homens ou mulheres, lidam com seus deveres e expectativas em relação aos filhos e às 

filhas e também como a prole se comporta com relação aos seus próprios destinos e às expectativas 

paterna e/ou materna. Deveres, direitos e resultados finais registrados nas fontes. 
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grande poder e representatividade na América portuguesa. A família de Bernardo da 

Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca nos permite olhar mais de perto uma 

dessas engrenagens e compreender o funcionamento de toda a máquina administrativa 

de exploração do período. 

Podemos considerar, de fato, que a família era vista como uma espécie de 

instituição, conforme designação de Eni Mesquita de Samara257, como agrupamento que 

era conduzido por todo um conjunto de leis, para além dos costumes que a fortaleceram, 

regidos ou impostos pela Igreja258 e pelo Estado259. Essas “normas” procuravam regular 

as atividades familiares de caráter íntimo, indo desde o modo como se formava, por 

meio do matrimônio, ao modo como se reproduzia, ao tentar restringir as relações do 

casal apenas com objetivo de procriar. Existia, ainda, uma preocupação em determinar 

como os membros da família deveriam se comportar no interior de suas casas e no 

ambiente público, como deveriam criar seus filhos.  

Quando se mudaram para Vila Rica, em 1735, Bernardo da Silva Ferrão e 

Francisca de Seixas da Fonseca já eram casados, tinham cinco filhos e completaram o 

total de 10 filhos na capitania mineira. Outros sujeitos que se deslocaram para as Minas, 

ainda solteiros, com objetivos de construir fortuna e, talvez, de formar famílias tiveram 

maiores dificuldades, principalmente se buscassem esposas de famílias de mesmo 

estamento para o matrimônio. Como vimos no capítulo anterior, quando Bernardo da 

Silva Ferrão chegou à capital da capitania de Minas Gerais, já era Cavaleiro da Ordem 

de Cristo. Durante o tempo em que viveu lá, foi aprovado em seu processo de limpeza 

de sangue e também se tornou familiar do Santo Ofício. Assim, acumulou dois títulos 

honoríficos de grande valor simbólico e que, juntos, aferiam poder significativo e 

ganhos remuneratórios por parte da Coroa portuguesa. 

Um exemplo do modo como a família foi capaz de prover a continuidade do 

serviço necessário para o bom funcionamento daquela sociedade é, por exemplo, o 

próprio Bernardo da Silva Ferrão que na capitania de Minas Gerais, prestou serviços 

essenciais à Coroa portuguesa na fiscalização e na imposição da ordem até sua morte e 

                                                             
257 SAMARA, 1987. 
258 As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707 são um exemplo de como Igreja e 

Estado tomaram para si a tarefa de regular casamentos, batismos e todo um conjunto de 

comportamentos individuais ou em grupos familiares para o bom andamento de uma sociedade que 

fosse produtiva para o empreendimento da exploração colonial. 
259 HESPANHA, 2010.  
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deixou, como herdeiro na continuidade de seus serviços, o filho mais jovem, João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão que nasceu em Vila Rica em 1743 e lá prestou serviços ao 

reino até sua morte em 1820. Dentro desses termos, entendemos a família como agente 

de ascensão social e que, a partir daí, viabilizou, fortaleceu e contribuiu para o 

povoamento, a administração e a fiscalização de territórios da conquista portuguesa. 

 

 

Quando se casou com o então Capitão Bernardo da Silva Ferrão, no ano de 

1727, no Rio de Janeiro, Dona Francisca de Seixas da Fonseca, a filha mais jovem de 

seus pais, tinha entre 20 e 21 anos de idade. Como não sabemos o dia e mês do 

nascimento dela, do marido e nem de seu casamento, não é possível afirmar a idade 

precisa dos dois quando ocorreu a aliança matrimonial. Enquanto ainda residiam no Rio 

de Janeiro, tiveram duas filhas e três filhos, conforme resumimos no Quadro 2: 

 

Quadro 2. Filhos e filhas de Francisca de Seixas da Fonseca e de Bernardo da Silva 

Ferrão nascidos no Rio de Janeiro 
Nome Nascimento/batismo  Idade em 20/03/1736 
Teresa Matilde de Seixas  b. 06/03/1728260 8 anos 

Francisco Roberto da Silva Ferrão b. 06/03/1728261 ou 

1729 (?) 

7 anos 

Mateus Antônio da Silva Ferrão b. 14/10/1730 5 a 6 anos 

Catarina Leonor da Silva Sotéria b. 16/11/1731 4 a 5 anos 

Bernardo Manuel da Silva Ferrão  b. 29/06/1733 2 a 3 anos 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011) 

 

A filha primogênita do casal era Teresa Matilde de Seixas, nascida e 

batizada no Rio de Janeiro, e tinha oito anos de idade quando se mudou para Vila Rica, 

como é possível comprovar pelo “requerimento de Bernardo da Silva Ferrão, nomeado 

para o posto de ajudante de tenente das Minas Gerais, pedindo para que possa 

transportar da cidade do Rio de Janeiro para esta capitania todos os seus escravos e 

                                                             
260 FERREIRA, 2011, p. 88. Data de batismo dada por Edgardo Pires Ferreira. O Cônego Raymundo 

Trindade, por sua vez, relata apenas o ano do nascimento, em 1728. 
261 Edgardo Pires Ferreira informa o mesmo dia para o batismo de Teresa Matilde de Seixas e Francisco 

da Silva Ferrão, o que ainda não pôde ser conferido. Acreditamos que o ano correto de seu nascimento 

tenha sido 1729, como informa o Cônego Raymundo Trindade. 
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cargas de fato do seu uso, com isenção do pagamento de direitos”262, que data de 20 de 

março de 1736. Daí acreditarmos que se mudou nos meses seguintes para assumir as 

funções da nova patente junto ao governador, Gomes Freire de Andrada. A idade das 

crianças, quando se mudaram para Vila Rica, é estimada para os filhos e as filhas 

batizados entre os meses junho a novembro por não sabermos a data exata da mudança. 

O mesmo pedido para se deslocar do Rio de Janeiro para a capitania das 

Minas Gerais nos prova que Francisca de Seixas da Fonseca permaneceu no Rio de 

Janeiro para cuidar da criação dos cinco primeiros filhos após o casamento e enquanto o 

marido se deslocou para o reino para tratar de assuntos de seu interesse ou do interesse 

da família.  

Um dos mais importantes papéis esperados das mulheres diante da formação 

da família era o de procriar, cuidar e amar os filhos “na intimidade da infância”263, até 

que, posteriormente, o pai, “ao longo de toda a vida, proporciona os exemplos de 

conduta”264. Nesse sentido, Dona Francisca cumpriu bem o dever de procriar: gerou 

quatro filhos e seis filhas, e todos chegaram à vida adulta. 

Durante bom tempo em que Dona Francisca de Seixas da Fonseca 

permaneceu no Rio de Janeiro, cuidando dos filhos, o fez sem a presença do marido, 

como detalhado no capítulo anterior. Casaram-se em 1727, a primeira filha nasceu em 

20 de março de 1728 e, no ano de 1733, Bernardo pediu prorrogação de licença265 para 

ir do Rio de Janeiro ao reino tratar de assuntos pessoais. Se o pedido foi de prorrogação, 

significa que estava por lá há, pelo menos, um ano. De acordo com as fontes já tratadas, 

os assuntos “pendentes” no reino referiam-se à continuidade de suas tentativas, iniciadas 

no Rio de Janeiro, de realização de consultas para cargos mais altos na hierarquia de 

oficial militar a serviço da Coroa na América portuguesa.  

Assim, participou de consultas para Mestre de Campo General266, Tenente 

de Mestre de Campo267, Sargento-Mór268 e Ajudante de Tenente269. No ano de 1734, 

                                                             
262 AHU, RJ, cx. 32, doc. 04. 
263 HESPANHA, 2010, p. 125. 
264 HESPANHA, 2010, p. 125. 
265 AHU, RJ, cx. 33, doc. 07841/07843. 
266 AHU, RJ, cx. 33, doc. 7664. 
267 AHU, RJ, cx. 33, doc. 7663. 
268 AHU, RJ, cx. 33, doc. 7677. 
269 AHU, RJ, cx. 33, doc. 8310. 
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pediu nova prorrogação270 para permanecer no reino. Lembramos, conforme tratado no 

capítulo anterior, que a proximidade com a metrópole, o muito provável uso das 

relações pessoais que, agora, somavam a família de sua esposa à sua, parecem ter 

trazido algum resultado, pois, em 1735, o Conselho Ultramarino emite parecer com sua 

nomeação271 e passou-o do posto de Capitão para o de Ajudante de Tenente. Não 

sabemos se assumiu imediatamente o posto e ficou prestando serviços na corte, pois, em 

1736, fez novo pedido de prorrogação272 para permanecer no reino. 

As fontes mostram que é também do ano de 1736 a abertura do processo de 

Bernardo da Silva Ferrão para o Santo Ofício273 analisar sua limpeza de sangue e 

conceder-lhe a insígnia de Familiar daquela instituição. Ainda em 1736, fez pedido de 

“pagamento de soldos desde o dia do embarque”274 e, por fim, temos a fonte do 

requerimento de Bernardo da Silva Ferrão, nomeado para o posto de Ajudante de 

Tenente das Minas Gerais, em que pediu para que possa se transportar do Rio de Janeiro 

para a capitania de Minas Gerais, com sua família, conforme já foi tratado em capítulo 

anterior.  Com sua mudança, encerra-se um período em que se dedicou, claramente, a 

fortalecer as relações clientelares que havia cultivado ao longo da vida. Em Carta 

Patente275 do ano seguinte, como já vimos, de 20 de março de 1737, o governador 

Gomes Freire de Andrada confirma sua nomeação a Ajudante de Tenente da capitania 

de Minas Gerais. 

Assim, Dona Francisca de Seixas da Fonseca, após a ausência de, 

aproximadamente, quatro anos de seu marido, que estava no reino para tratar de 

assuntos pessoais, se muda para 

 Vila Rica com duas filhas, três filhos e seu marido, Cavaleiro da Ordem de 

Cristo, nomeado a Ajudante de Tenente e aguardando resultado do processo para se 

tornar Familiar do Santo Ofício. Um futuro promissor, mas que precisava ser mantido e, 

preferencialmente, expandido dentro da sociedade mineira. Fixaram residência em Vila 

Rica e foram tratar da construção da casa da família, em grande terreno, no bairro do 

                                                             
270 AHU, Lisboa, cx. 35, doc. 8311/8312. 
271 AHU, Lisboa, cx. 27, doc. 202871. 
272 AHU, Lisboa, cx. 39, doc. 09278-09279. 
273 ANTT, TSO, cx. 001, doc. 5005. 
274 AHU, Lisboa, cx. 31, doc. 2093. 
275 Revista do APM, 1899, p. 124-126. 
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Antônio Dias, dentre outros aspectos cotidianos comuns aos casais e cabíveis aos 

costumes do período. 

Como pode ser confirmado por mais de uma fonte276, Francisco de Seixas 

da Fonseca e Maria da Rocha Fiúza, pai e mãe de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, 

voltaram a morar em Portugal, o que pode ter acontecido após o casamento da filha 

mais nova. Lá, faleceram, mas não encontramos, até o momento, fontes que possam 

informar em que data e circunstâncias. Pode ser que, quando Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca se mudou para Vila Rica, já fosse órfã e não tinha parentesco que a ligasse 

ao Rio de Janeiro, então, partia para sua nova residência, onde fundaria uma das mais 

importantes famílias de Minas, como afirmou Antônio Carlos Jucá de Sampaio. 

Com relação ao irmão mais velho de Dona Francisca, Manuel de Seixas da 

Fonseca, as fontes indicam que era influente morador da região das Minas, minerador e 

Familiar do Santo Ofício. Como adquiriu terras na região em 1723277, como afirmou 

Ângelo Alves Carrara, significa que poderia ser morador antes mesmo dessa data. Suas 

irmãs faleceram em Vila Rica, o que significa também que tinha um núcleo familiar na 

capitania de Minas Gerais e que Dona Francisca de Seixas da Fonseca não foi levada 

simplesmente por seu marido para viver em um local desconhecido por ela e onde o 

marido passaria a trabalhar. 

 

As relações assimétricas de amizade (relações de poder) teriam tendências 

para derivar em relações do tipo clientelar que, apesar de serem informais, 

apareciam, pela obrigatoriedade da reciprocidade acrescentada (impossível de 

elidir), como o meio mais eficaz para concretizar não só intenções políticas 
individuais, como para estruturar alianças políticas socialmente mais 

alargadas e com objetivos mais duráveis278. 

 

Dentro do quadro das redes sociais, difíceis de mensurar, acreditamos que 

não foi Bernardo que “levou” esposa e filhos para morar na capitania de Minas quando 

se mudou para lá, ocorreu justamente o contrário: Dona Francisca de Seixas da Fonseca, 

por meio das influências do seu núcleo familiar, teria “levado” o marido a residir na 

vila, onde a família dela vivia e era um dos troncos fundadores. Essa é uma das 

hipóteses levantadas de acordo com as fontes trabalhadas, ou seja, por meio das relações 

                                                             
276 FERREIRA, 2011, p. 87; TRINDADE, 1952, p. 183. 
277 CARRARA, 1999, p. 39.  
278 XAVIER; HESPANHA, 1998, p. 340. 
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da família de Dona Francisca, seu marido Bernardo tenha sido convidado por Gomes 

Freire e se mudado para a vila onde o irmão e, possivelmente, as irmãs dela já residiam.  

 

Estes comportamentos potenciais podiam ser capitalizados em função de 

objetivos políticos específicos. [...] era natural o estabelecimento de redes de 

interdependência que possibilitassem o acesso àqueles, principalmente se este 

acesso fosse institucionalmente mais dificultado279. 

 

O Capitão-Mór Manuel de Seixas já havia exercido sua influência dentro 

das redes clientelares ao dar carta de apresentação para Bernardo da Silva Ferrão 

encaminhar à Mesa de Consciência e Ordens, durante o processo que terminou por 

torná-lo, depois de quatro negativas, Cavaleiro da Ordem de Cristo. O poder da família 

da noiva nos parece determinante, uma vez que só conseguiu o título após a data em que 

se casou com Dona Francisca de Seixas da Fonseca. 

 

Quadro 3. Filhos e Filhas de Francisca de Seixas da Fonseca e Bernardo da Silva 

Ferrão nascidos em Vila Rica 

Nome Nascimento/batismo  Observações 

Maria Doroteia Joaquina de 
Seixas 

n.           1737 
b. 08/05/1738 VR 

Homônima de sua filha, 
conhecida como “Marília de 

Dirceu” 

Joana Rosa Marcelina de Seixas b.           1739  
Antônia Cláudia Casemira de 

Seixas 

b.           1741  

João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão 

n. 04/03/1743 

b. 06/04/1743 VR 

 

Izabel Feliciana Narcisa de Seixas b. 27/11/1745 VR  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011) 

 

O Quadro 3 em conjunto com o Quadro 2 completam a prole do casal. A 

partir de seus descendentes e por meio das relações de clientelismo se ampliariam 

enormemente não só pela capitania das Minas Gerais, como por outras, chegando até o 

reino, como passamos a ver. 

 

2.1.1 Infância e puberdade 

                                                             
279 XAVIER; HESPANHA, 1998, p. 340-341. 
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Como podemos observar, pelo contexto, se trata, de fato, de uma família 

considerada da nobreza de Vila Rica. A mãe, Francisca de Seixas da Fonseca, mulher 

branca, recebeu a boa educação compatível com o status social a que pertencia, 

proveniente de sua ascendência nas famílias fundadoras do Rio de Janeiro. Educação 

que deve ter transmitido aos filhos e, principalmente, às filhas, como mandam, 

teoricamente, os bons costumes. Desde criança, passando por sua juventude e na vida 

adulta, após formar sua própria família, está cercada de recursos materiais e da 

disponibilidade de escravas e escravos para realizarem o trabalho manual, incluindo 

aquele do trato diário da casa, com as crianças, a limpeza, a higiene e a alimentação. 

Do ponto de vista das ordenações e dos tratados, originados antes do século 

XVIII, esperava-se da mãe os cuidados com os filhos na primeira infância e, ao pai, o 

dever encaminhá-los, com o fornecimento de educação adequada e o encaminhamento 

de um ofício que os mantenham em sua vida adulta, entendemos que as obrigações e os 

cuidados maternos serão definidos por seu poder econômico. Mary del Priore, ao iniciar 

seu texto sobre as crianças das Gerais, entre os séculos XVIII e XIX, se pergunta por 

onde começar e trata da presença das crianças em toda parte, nas ruas, nos becos, nos 

quintais das vilas e arraiais, brincando, chorando e, em tantas ocasiões, sendo ilegítimas 

e abandonadas. 

 

Desde o início do século XVII, a prevalência de crianças mulatas pelas ruas 

ensejou crítica ácida das autoridades que aí viam o anúncio de uma 

população mestiça e ameaçadora. Com a decadência da mineração e o 

aumento das alforrias ao final do mesmo período, cresceu o número de 

crianças perambulando pelas ruas, vivendo de pequenos expedientes e 

esmolas. Somava-se à tal condição a instabilidade, bem como a rotatividade 

de grande parte da população paterna. Isso resultava em fogos, ou domicílios, 
com chefia marcadamente feminina280. 

 

As crianças foram “ignoradas na correspondência oficial que na Colônia se 

produziu”281. A que fontes recorrer que nos tragam parte da vida desses sujeitos 

históricos? Oficialmente, as crianças não estavam em parte alguma, mas, olhando em 

volta, estavam em toda parte. Tais lacunas documentais sobre as crianças no século 

                                                             
280 PRIORE, 2007, p. 506. 
281 SCARANO, 2000 apud PRIORE, 2007, p. 505. 
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XVIII, que enfrentamos também no presente trabalho, costumam ser supridas, por 

exemplo, ao se buscar vestígios das crianças em relatos e imagens de viajantes ou em 

registros paroquiais, como os batismos e, por fim, nos testamentos.  

Com isso, queremos dizer que o trabalho que a mulher terá com os filhos e a 

casa será definido por sua condição social, mas, mais especificamente, econômica o que 

problematiza a questão de tratar-se de uma sociedade estamental. O critério essencial 

para a estratificação de uma sociedade desse tipo não é o econômico. “A conformação 

social das Minas afeita à multiplicidade das origens dos habitantes terminou por fazer 

crer em uma sociedade sui generis, com especificidades em relação às realidades 

vividas noutras partes da América Portuguesa”282. O que nos leva, por exemplo ao 

patriarcalismo característico da capitania das Minas Gerais 

 

Considerável número de famílias vivia em domicílios chefiados por mulheres 

solteiras com seus filhos. Ao que parece, isso era bastante aceito naqueles 

tempos. Muitos homens que eram pais desses filhos com os quais mantinham 

vínculos de afeto e, às vezes, financeiros residiam em outras casas; contudo, 

a maioria dessas mulheres era pobre, e seus lares dependiam exclusivamente 

de seus ganhos283. 

 

Essa era a realidade da grande maioria das mulheres mestiças e mães da 

Vila Rica do século XVIII. Mas, se for mulher branca, como é o caso de Francisca, à 

mãe, caberá observar a execução das tarefas mais difíceis e diárias e comandar o lar de 

modo que os escravos possam cumprir o trabalho a ser feito, enquanto a mãe, em 

conjunto com o marido, Bernardo, no sentido paternalista, acompanha a vida dos filhos 

e filhas até a vida adulta.  

 

A vida familiar nas Minas era acompanhada pela presença marcante de 

crianças. Raros são os casais com uma relação estável, repartindo ou não o 

mesmo domicílio, que não as têm. Apesar das difíceis condições da vida 

material na região sugerirem uma elevada taxa de mortalidade infantil as 

crianças integravam decisivamente o contexto familiar284. 

 

 

                                                             
282 FRANCO, 2010, p. 148. 
283 LEWKOWICZ, 2007, p. 531. 
284 FIGUEIREDO, 1997, p. 119. 
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A prole de Dona Francisca de Seixas da Fonseca e de Bernardo da Silva 

Ferrão nasceu em dois intervalos distintos. Os primeiros cinco filhos nasceram entre 

1728 e 1733, no Rio de Janeiro. O esposo deslocou-se para o reino para tratar de 

assuntos pessoais e profissionais, e lá permaneceu até 1736. Ao retornar ao Rio de 

Janeiro, reuniu sua família e se mudaram para Vila Rica, onde nasceram os outros cinco 

filhos, no intervalo entre 1737 a 1745. Tomando como referência o nascimento de 

Izabel, a última filha, observamos que Teresa, a primogênita, já tinha a idade de 17 anos 

quando nasceu a última filha do casal, e que os irmãos Francisco e Mateus, por 

exemplo, tinham 16 e 14 anos, respectivamente.  

Com isso queremos dizer que conviviam, sob os cuidados familiares, 

crianças de idades muito diferentes, que demandavam cuidados e necessidades bem 

distintas e que iam da amamentação e da primeira infância à puberdade. Dos primeiros 

cuidados às preocupações com educação, formação “superior” e, até mesmo, os 

primeiros projetos no sentido de viabilizar os matrimônios, se pensarmos que as moças 

poderiam se casar desde muito jovens. Izabel foi a primeira filha de Francisca e 

Bernardo a se casar, em 3 de fevereiro de 1763, com idade de 17 anos, era a “caçula” da 

família. 

Todos os filhos de Bernardo e de Francisca tinham, em comum, o fato de 

terem passado boa parte, ou mesmo toda sua infância e puberdade, na capitania mineira, 

onde pelo menos sete deles vieram a atingir a idade adulta, se excluirmos os três filhos 

que foram estudar em Coimbra. Era a realidade da maioria das crianças e, “na capitania 

da Minas, o abandono de recém-nascidos [que] aumentou a partir da segunda metade do 

século XVIII e coincidiu, portanto, com o princípio do esgotamento das jazidas 

minerais”285, dizemos isso para enfatizar que a infância e juventude dos 10 irmãos e 

irmãs nas Minas transcorreu no período de maior abundância de minerais e de um 

estado que ainda não tinha atingido a “época do aparecimento de relatos sobre a suma 

pobreza das populações do território atormentado ainda pelas tensões sociais advindas 

da possibilidade da aplicação da derrama”286. Desse modo, mesmo que a pobreza ou as 

tensões sociais não fossem uma realidade cotidiana para as crianças da casa de Dona 

Francisca, era a realidade circundante à vida que levavam em Vila Rica. Da mesma 

forma, sendo o pai parte dos Dragões das Minas Gerais, portanto, responsável pelo 

                                                             
285 FRANCO, 2010, p. 148. 
286 FRANCO, 2010, p. 148. 
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aparato usado como força fiscalizadora e repressora da Coroa na capitania, estavam 

inseridos, de alguma maneira, na realidade política da região. Se não o perceberam na 

infância, o fizeram à medida que foram atingindo idade mais madura. 

Sobre o modo como viveram as crianças “legítimas” e da “elite” no Brasil, a 

bibliografia não é muito abundante. Mary Del Priore faz duas breves menções quando 

trata das crianças das Gerais entre os séculos XVIII e XIX. Em uma delas para dizer que  

 

crianças da elite cresciam em interiores com tetos apainelados, ricamente 

decorados com festões, arabescos e colunas. [...] Algumas aquinhoadas corriam 

por entre jardins à francesa ou acordavam com o sol filtrando através da 

malacacheta, colocada em lugar de vidro, nas janelas. [...] e não era incomum 

comerem em bandeja de prata287. 

 

Essa, talvez, não seja a imagem exata da vida das crianças, no interior das 

famílias mais nobres de Vila Rica, mas, pelo menos parte do quadro, é possível que 

fosse real, ainda mais se lembrarmos da ascendência da mãe dos rebentos e também que 

a capitania das Minas Gerais foi abundante em ouro e riquezas, bandejas de prata, 

embora com algumas restrições referentes ao abastecimento de itens de consumo, como 

veremos em capítulo adiante. O outro período citado pela autora, ao mencionar uma 

família específica, pode se aproximar mais e ser mais esclarecedor: 

 

pense-se na numerosa prole de Chica da Silva e João Fernandes de Oliveira: 

13 filhos criados e educados com privilégios da elite. Moravam em belo 

sobrado ornado com balcões, cercados de escravos, dormiam em camas de 

jacarandá e dossel, comiam em mesa refinada com talheres e salvas de prata. 

Rita Quitéria, uma das meninas, exibia laço e brincos com pedras roxas, 

amarelas e diamantes, além de vestuário rico e colorido, típicos adereços da 

elite branca288.    

 

Se compararmos o belo sobrado de Chica da Silva à confortável casa em 

que moravam em Vila Rica, com grande porção de terra à sua volta, pomar, espaço para 

brincadeiras do dia a dia, temos um espaço privilegiado para se viver. Com relação aos 

móveis e aos trastes, como camas de jacarandá, talheres de prata e outros utensílios de 

cozinha e jantar atribuídos ao modo de viver da família de Chica da Silva e de João 
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Fernandes de Oliveira, os inventários dos quais trataremos em capítulo a seguir 

relacionam objetos de igual conforto e riqueza que atribuem semelhante status ao modo 

como a família de Bernardo e Francisca viviam em Vila Rica. Mesmo que não constem 

em qualquer inventário, a hipótese mais aceitável é que as roupas das crianças seriam 

semelhantes, de finos tecidos, laços para as meninas, casacos, calções com meias até os 

joelhos e sapatos de fivela para os meninos circularem em público, em situações 

adequadas para a presença infantil, como missas ou procissões. Também podemos 

considerar semelhante o tamanho da prole de Chica da Silva e de Francisca de Seixas da 

Fonseca, mais um indicativo do modo de viver entre famílias que dispunham de status e 

conforto para dispensar no trato cotidiano das crianças, nas casas e nos sobrados 

mineiros. 

A classificação “filho(a) legítimo(a)”, denominação oficial, jurídica, 

cartorial determina o espaço social a que a prole terá por direito. Indica também os 

deveres dos pais com os filhos. “Assim, os filhos legítimos, durante a vigência do 

matrimônio, deveriam ser criados e custeados em suas necessidades por ambos os 

progenitores”289. As filhas e os filhos que vieram do Rio de Janeiro com a família, entre 

dois e oito anos de idade, encontraram uma vila diferente de onde estavam acostumados 

a viver. Mas, nos dois locais, pertencentes à América portuguesa, a rotina de vida das 

crianças, principalmente das meninas, não permitia acesso ao espaço urbano sem a 

companhia e a supervisão dos adultos. Os demais filhos e filhas, nascidos em Vila Rica, 

permaneceriam na capitania, em sua maioria, por toda a vida. 

A história das crianças das famílias provenientes de uniões estáveis e das 

crianças legítimas das famílias brancas dos estamentos mais altos da América 

portuguesa representam uma outra história da criança no século XVIII, diferente 

daquela das crianças abandonadas, expostas, mestiças, presentes em toda parte das 

Minas, como nos diz Renato Pinto Venâncio: “além de indicarem o número de filhos 

naturais, os registros paroquiais de batismo do século XVIII informam a respeito da 

ocorrência do abandono de crianças”290. Como já mencionamos, as crianças que 

perambulavam sem cuidados em locais onde “circulava a maioria de crianças filhas da 

‘gente de cor’ [...] conjunto que somava mulatos, escravos e libertos, africanos ou 

brasileiros era, nesta época, em Minas Gerais, três vezes e meia maior do que a 
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população branca”291 de uma realidade observada nas ruas, nem sempre cumpridora, na 

prática, dos tratados da justiça. No caso da presente pesquisa, trata-se de uma história da 

infância dos grupos mais abastados. 

De acordo com Maria Odila “havia raríssimas mulheres nos acampamentos de 

mineração nas primeiras décadas de exploração, antes de 1720”292 nas Minas Gerais, os 

traficantes não traziam mais do que 15% de mulheres gerando um desequilíbrio 

demográfico entre o número de homens e o de mulheres no primeiro momento de 

povoamento da capitania. Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva, as informações dos 

mapas das populações das Minas no século XVIII, referentes a 1776, apontavam para a 

existência de 4.832 mulheres brancas e 23.997 mulheres pardas e negras, livres e 

escravas293, o que contabiliza 20,1% de mulheres brancas em Vila Rica, e nos leva a um 

quadro minoritário para famílias brancas privilegiadas naquela capitania, na segunda 

metade do século. Não seria errado entender, a partir desses números, que, na primeira 

metade do século, quando Francisca ainda se dedicava à criação dos filhos, o número de 

mulheres brancas fosse ainda menor, por se tratar de período em que a população estava 

em processo de ampliação e de fixação no território. Isso quer dizer que ela 

representava um percentual ainda mais exclusivo, o de famílias de mulheres brancas 

 

 

2.1.2 Deveres dentro da família 

Sob pontos de vista tanto religioso quanto jurídico, existiram os tratados que 

buscavam determinar como criar os filhos ou quais os deveres dos pais e dos filhos: 

“ordenações do Reino, compilações de leis de Portugal ou do Brasil, códigos de 

menores, documentação oficial da Igreja”294 são alguns exemplos. O padre jesuíta 

Alexandres Gusmão, da província do Brasil, publicou, em 1685, a Arte de criar bem os 

filhos na idade da puerícia: dedicado ao menino de Belém Jesus Nazareno295, um guia 

para criar os filhos dentro da boa moral cristã. Havia muitos modelos e regras, nem 

                                                             
291 PRIORE, 2007, p. 513. 
292 DIAS, 2002, p. 85-86. 
293 SILVA, 2017, p. 14-15. 
294 MARCÍLIO, 2010, p. 20. 
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sempre cumpridos. Mas existe a lei que dita que os pais são responsáveis por todos os 

atos dos filhos perante a justiça. 

 

O amor dos pais pelos filhos, superior a todos os outros, funda-se no 

sentimento de que os pais se continuam nos filhos. Estes são, assim, uma 

extensão da pessoa de quem lhes dá o ser, ou seja, são a mesma pessoa, daí se 

explicando que os juristas façam, por um lado, repercutir diretamente na 

pessoa do pai os atos (v.g., aquisições, dívidas, injúrias) dos filhos296. 

 

Podemos ainda considerar as estratégias de ascensão dentro da sociedade 

quase como um dever velado a ser cumprido pelos pais com relação aos filhos, no 

sentido de que outras regras serão cumpridas, mas com o objetivo de alcançar essa, da 

nobilitação e da manutenção da família como um todo, em sua memória, sua 

ascendência, no mínimo dentro dos padrões já alcançados, mas sempre buscando se 

elevar. Aí, podemos incluir o ato de convidar o governador para ser padrinho de um 

filho, de casar entre famílias “iguais” filhos e filhas, de tornar bacharéis aos filhos e, 

daí, vassalos a serviço do rei inseridos na máquina administrativa da conquista e da 

exploração de “além mar”. Esse seria um dever dos pais, que, por meio dos filhos, 

salvaguardam a família, a origem, a descendência. 

Entre os sete e os 14 anos, era considerado o período da infância e, a partir 

dos 14, a puberdade, percebida como o início de um mínimo de capacidade de 

compreensão intelectual. “Enquanto filhos de família, os menores vivem enquadrados 

na disciplina doméstica, o que lhes garante uma compensação para a sua incapacidade 

natural”297. O surgimento das capacidades ditas de raciocínio mínimas autorizava a 

prática de alguns atos jurídicos que, para os meninos, significavam fazer parte da vida 

ativa profissional, que era diferente de acordo com o estamento social ao qual 

pertencessem. Para os que procedessem de estamentos inferiores, seria permitido 

ingresso como aprendizes nos ofícios mecânicos ou manuais e, para os vinham de 

famílias de estamentos superiores, os meninos, na puberdade, poderiam ingressar em 

escolas que os conduziriam, posteriormente, à vida intelectual, de letrados ou bacharéis. 

No caso das meninas, ainda sob o ponto de vista jurídico, significava autorização para 

se casarem, procriarem e cuidar de seus lares. A maioridade, para ambos, só era atingida 
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aos 25 anos de idade, quando eram considerados plenamente capazes. No processo de 

disputa pela partilha298 entre os irmãos e irmãs, por exemplo, o irmão Bernardo Manoel 

da Silva Ferrão é tutor de seu irmão João Carlos que tem 24 anos de idade. 

Nesse contexto, a família era vista tanto de maneira afetiva, como do modo 

que Hespanha denominou de “uma comunidade natural”, ao entender que “esta 

concepção organicista da família radicava em representações muito antigas, mas sempre 

presentes, sobre o especial laço com que a natureza ligara os seus elementos por normas 

inderrogáveis”299. E, ao coexistirem com os laços afetivos e naturais, estavam as 

prerrogativas jurídicas e econômicas. 

Isso não significa dizer que todas as questões familiares seriam facilmente 

resolvidas por meio dos aspectos listados. Os indivíduos inseridos naquele modelo de 

família passam pelo que Nuno Gonçalo Monteiro chama de constrangimento, ou seja, 

pela necessidade de seguir certas regras e costumes que ligam, em uma via de mão 

dupla, os destinos individuais ao destino do grupo familiar. 

 

Os estudos sobre a família e as práticas de reprodução social defrontam-se 

recorrentemente com dilemas conceituais, tais como a relação entre as 

determinações (ou constrangimentos) estruturais e a ação dos atores sociais, 

ou entre o controle familiar e a esfera de decisão individual ou, ainda, entre 

os interesses e as emoções (ou sentimentos)300. 

 

Por meio da aplicação desses “costumes”, por vezes transformados em leis, 

o grupo familiar se tornou um espaço que permitiu a viabilização de oportunidades que 

iam desde o aprendizado ou a herança de ofícios, quando os filhos literalmente 

herdavam o ofício ou serviços do pai, por exemplo, até a chance de obtenção de cargos 

por meio das redes clientelares. Algumas vezes, não eram as carreiras desejadas por 

esses indivíduos, mas aquelas que contribuiriam como estratégias ascensoriais e/ou 

nobilitantes.  

Poderiam ser também as carreiras disponíveis ou possíveis de acessar pelos 

membros da família ou, por fim, as funções disponíveis por se tratar de demandas 

administrativas do reino. “Embora não seja fácil classificar a família portuguesa de 
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299 HESPANHA, 2010, p. 119. 
300 MONTEIRO, 2003, p. 55. 
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Antigo Regime – pelo menos como o direito oficial a define – como uma comunhão 

alargada de pessoas e de bens, existem deveres de cooperação de todos na valorização 

do patrimônio familiar”301. Por isso, as famílias do período representam também 

espaços que visam ao bem viver comum dessa “comunidade natural” e também a 

acumulação e a manutenção dos bens adquiridos pela força pelo grupo familiar.  

 

Uma vez mais é importante afirmar que a unidade básica a partir da qual a 

sociedade se pesava não era o indivíduo, mas a família. A desobediência 
significava, neste sentido, uma ruptura com este valor. A reciprocidade na 

relação entre pais e filhos era entendida dentro da lógica patriarcal. Aos pais 

caberiam os cuidados de criação, alimentação e educação dos filhos, e a 

estes, a obediência, a gratidão e o amparo daqueles. Não só em momentos 

importantes, como a escolha da carreira a ser seguida ou o casamento, as 

atitudes filiais deviam-se manifestar, mas no decorrer de toda a vida302. 

 

Com relação aos deveres paternos com os filhos, Hespanha relaciona, 

primeiramente, o de “educar espiritualmente, moralmente e civilmente”303, e leva em 

consideração que o amor materno era considerado mais relevante na infância, mas, a 

partir da juventude e até à vida adulta, o pai deveria proporcionar exemplos de conduta 

de modo que o filho seguisse suas qualidades honoríficas.  

Dentro do dever de educar, estava fazer com que os filhos aprendessem as 

primeiras letras e, posteriormente, os estudos maiores, como era o caso quando se 

enviava os filhos para tornar-se bacharel no reino, e também o fornecimento de 

alimentos, habitação, vestimenta, medicamentos. Tanto aos filhos legítimos, nascidos 

durante a vigência do matrimônio, deveriam ser criados e custeados em suas 

necessidades por ambos os progenitores, como aos filhos ilegítimos304, caso assumido 

pelo pai, caberiam as mesmas obrigações ou, pelo menos, o direito de exigi-las, mesmo 

que diante da justiça ou por meio de herança. 

Ainda com relação às obrigações dos pais com os filhos, deveriam também dotá-

los de matrimônio, o que entendemos como deveres que iriam desde escolher o cônjuge 

até fornecer o dote, quando se tratasse de filha “Ao entorno deste enlace matrimonial, 

estratégias de mobilidade social e manutenção da riqueza eram geridas, o que definia os 
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303 HESPANHA, 2010, p. 127. 
304 BRUGGER, 2007, p. 135. 
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rumos da vida social e econômica dos membros desta família, bem como espaço em que 

se inseriam”305. Às vezes, cabia um dote financeiro ou a doação de bens de raiz ou 

escravos, por exemplo, mesmo que não fosse integralmente aplicado de imediato, ou 

ainda título ou cargo para o marido da filha. Isso provia, assim, o início da vida de um 

novo “braço” daquela família. Trataremos brevemente do compadrio, da educação e dos 

matrimônios na sequência. 

 

 

 

2.2 Compadrio, matrimônio e redes clientelares 

 

A escolha por tratar conjuntamente dos sacramentos do batismo e do 

casamento se deve pelo fato de os dois terem, em comum, toda uma base de discussão 

teórica, bem como serem elementos fundamentais no estabelecimento e na ampliação de 

relações clientelares na sociedade aqui trabalhada. “No batismo e no matrimônio 

escolhas são feitas, sejam individuais ou familiares, e os envolvidos nestes ritos 

sacramentados pela Igreja estabelecem relações entre si”306. Essas relações são 

consideradas como um novo parentesco denominado de espiritual. 

O batismo era também um dos sacramentos mais “democráticos” do 

período. Não importava se a criança fosse legítima ou não, negar o batismo estava fora 

de questão. Seria negar o princípio cristão.  

 

A intermediação da religião era apenas uma alternativa a mais para demarcar 

a presença de filhos na vida familiar. O batizado, ao que parece entre os 

sacramentos aquele que alcançou maior difusão, significava um motivo para 

celebração de uma realidade cotidiana. De fato, no modo de ver dessa 

população, o caráter legal ou não-legal dos relacionamentos parecia não 
importar para o sentimento de afeto e o reconhecimento da paternidade das 

crianças307. 
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O batismo, primeiro sacramento a ser ministrado, é o responsável por 

introduzir o pequeno fiel no mundo cristão e, dele, dependem os demais sacramentos 

por ocasião de casamento e óbito, por exemplo. Significaria, ainda, “para a criança a 

passagem do mundo dominado pelas mulheres para o mundo dominado pelos 

homens”308. Havia, também, os casos de fragilidade da vida de um nascituro, em que o 

batismo deveria ser ministrado em caráter emergencial, para salvação de sua alma. Por 

meio de cada batismo ou matrimônio, é como se um novo conjunto de laços sociais e 

espirituais fosse criado. 

 

Acredita-se que estes dois universos relacionais, apesar de reclamarem 

distintas estratégias – enquanto um envolve laços espirituais, reflexo de 

relações de confiança e afinidade, ou puro desejo de estabelecer laços que 

proporcionem ganhos sociais e/ou econômicos; o outro se encontra no âmbito 

imediato de perpetuação da família, pois é dele que nascem os herdeiros e são 

geridos os bens familiares –, possuem uma mútua ingerência, que analisada 

pormenorizadamente revela traços constitutivos da prática do compadrio, 

muito mais arraigada a dinâmicas locais em que se insere, e não somente 

numa lógica estamental que proíbe determinadas escolhas e privilegia 

outras309. 

 

No caso do presente trabalho, que aprofunda as relações de uma família. 

Não estamos analisando um amplo conjunto ou série de batismos, mas aqueles que 

estabelecem relações no todo da cadeia estamental. Para tanto, seguiremos o 

estabelecimento da principal estabelecida pela família de Bernardo da Silva Ferrão e de 

Francisca de Seixas da Fonseca pelo compadrio em Vila Rica. 

 

 

2.2.1 “Compadre Governador” 

 

As considerações de Renato Pinto Venâncio em O Compadre Governador: 

redes de compadrio em Vila Rica de fins do século XVIII, texto poderiam se aplicar 

quase integralmente ao caso do batismo de João Carlos Xavier da Silva Ferrão, filho de 
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Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca, cujo padrinho foi o 

governador da capitania de Minas Gerais, Gomes Freire de Andrada. 

Do ponto de vista religioso, o batismo dos “inocentes” estabelece laços 

espirituais entre as famílias e os padrinhos, amplia o parentesco espiritual da família do 

recém-nascido e garante, principalmente, que os padrinhos poderiam se tornar uma 

espécie de “avalistas” que proporcionariam à criança os ensinamentos da fé cristã, no 

caso da falta ou da incompetência dos pais. O novo parentesco espiritual poderia 

também funcionar como um reforço a mais em tais ensinamentos. De acordo com as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, vigente desde sua publicação em 

1707, 

 

o batismo é o primeiro de todos os Sacramentos, e a porta por onde se entra 

na Igreja Católica, e se faz, o que o recebe, capaz dos mais Sacramentos, sem 

o qual nem um dos mais fará nele o seu efeito. Consiste este Sacramento na 

externa ablução do corpo feita com água natural e com as palavras que Cristo 

Nosso Senhor institui por sua forma310. 

 

Mas, sob o ponto de vista social, as relações de compadrio estabelecem 

intrincadas redes com objetivos diferentes dos espirituais e que poderíamos chamar de 

velados, se não fossem tão publicamente expostos pelas relações estabelecidas ou 

fortalecidas na pia batismal. Pais e padrinhos buscam, por meio de seus filhos, criar 

relações que ajudem a guiar os afilhados até a vida adulta, mas não apenas sob o ponto 

de vista espiritual. Fica evidente, em alguns casos, a preocupação em garantir ganhos 

materiais, cargos, remuneração e promoções para os filhos. E, sob o ponto de vista da 

família, como uma célula que se mantém a partir da valorização de seus descendentes, 

as promoções angariadas pela descendência agregam prestígio ao tronco familiar. 

O governador da capitania de Minas Gerais, Gomes Freire de Andrada311 foi 

padrinho do mais jovem filho varão do Tenente-general Bernardo da Silva Ferrão e de 

Dona Francisca de Seixas da Fonseca, João Carlos Xavier da Silva Ferrão, nascido no 

Antônio Dias, onde residiam, no ano de 1743. Autoridade máxima da capitania, ter o 

                                                             
310 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 1853, p. 12. 
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época na história da capitania, governando-a ininterruptamente de 1737 a 1752.   
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governador como padrinho é, sem dúvida, uma das maiores demonstrações que se pode 

dar do local ocupado naquela sociedade pela família do afilhado. O batismo carregava 

consigo simbolismos religiosos e sociais conhecidos, inclusive, pelas regras da Igreja, 

como podemos ver nas regras que regiam o sacramento católico, para as Minas e as 

demais capitanias: 

 

mandamos outrossim, que o padrinho ou madrinha nomeados toquem a 

criança, ou a recebam ao tempo que o sacerdote a tira da pia batismal, feito já 
o batismo, e que o sacerdote que batizar, declare aos ditos padrinhos, como 

ficam sendo fiadores para com Deus pela perseverança do batizado na Fé, e 

como por serem seus pais espirituais, tem obrigação de lhes ensinar a 

doutrina cristã e bons costumes. Também lhes declare o parentesco espiritual 

que contraíram do qual nasce impedimento, que não só impede, mas dirime o 

matrimonio: o qual parentesco conforme a disposição do Sagrado Concílio 

Tridentino312. 

 

Em um estudo sobre as relações de compadrio entre populações livres, 

Renato Pinto Venâncio313 trata dos laços políticos e sociais estabelecidos pelas relações 

de compadrio, daqueles a quem chamou de membros da elite, ou nobreza civil e 

política, de Vila Rica, para a segunda metade do século XVIII. O autor analisa os 

afilhados de quatro padrinhos pertencentes à elite que governou a capitania das Minas e, 

dentre eles, está “Francisco de Paula Freire de Andrade, nascido no Rio de Janeiro, em 

1756, e filho ilegítimo [...] de Gomes Freire de Andrada”314, que batizou oito crianças 

entre 1780 e 1784 e formou semelhantes relações entre a mais alta sociedade de Vila 

Rica, como é o caso de João Carlos, afilhado do governador.  

Os outros padrinhos arrolados na pesquisa são o contratador João Rodrigues 

de Macedo, com 15 afilhados para o período de 1777 a 1789; o governador Rodrigo 

José de Menezes, com 11 afilhados, de 1780 a 1783, e, por fim, o governador Luíz da 

Cunha Menezes, com 23 afilhados, entre 1783 e 1787. Todos esses batismos foram 

realizados na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. Para Venâncio, Souza 

e Pereira, as relações estabelecidas por meio dos batismos são positivas também para os 

padrinhos, a exemplo de “João Rodrigues de Macedo [que] livrou-se da acusação de 

conspirar contra a Coroa portuguesa, conseguindo permanecer em Minas Gerais até o 
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final da vida”315, durante o processo da Inconfidência, de acordo com Rento Pinto 

Venâncio, por causa das relações de compadrio. 

O outro lado da moeda das relações de compadrio é aquele tomado pelas 

séries de arquivos paroquiais para toda a população das vilas, em que é possível 

estabelecer amplas malhas criadas entre os padrinhos, proprietários de lavras ou 

produtores agropecuários, funcionários da administração portuguesa e grandes 

comerciantes que tinham, como afilhados, tanto os filhos de livres, brancos e pardos, 

como libertos. Existe, ainda, o convite para testemunhar, perante o altar cristão, os 

casamentos, o que também se caracteriza como um tipo de relação avalizadora e que 

busca proximidade. Alguns casos são analisados por Mateus Resende de Andrade para a 

freguesia de Guarapiranga entre final do século XVIII e início do XIX. 

 

Os membros das 29 famílias da elite escravista piranguense, além de terem 

sido padrinhos de outras famílias menos abastadas da freguesia de 

Guarapiranga, escolheram e foram escolhidos por membros destas importantes 

famílias da elite local. Isto mostra como o compadrio é uma importante chave 

para a compreensão das estratégias pessoais e familiares, pois diversas vezes 

foi um importante mecanismo de coesão social316.  

  

 

No caso de Guarapiranga, as famílias consideradas da elite foram 

quantificadas para o entendimento das relações de compadrio, mas é interessante 

mencionar que o autor comprovou que as redes de compadrio e matrimônio eram 

distintas dentro da sociedade. Como era de se esperar, as famílias da “elite” de 

Guarapiranga estabeleciam redes matrimoniais endogâmicas entre si e não o faziam 

entre famílias com as quais criavam laços por meio de batismo, como forros e libertos, 

e, por vezes, com outras famílias da “elite” também. 

As relações clientelares da “elite”, geradas por meio do compadrio, cuja 

concentração de registros paroquiais tem, por maioria, as populações de gente livre, 

liberta, forra ou escrava, com certeza, envolviam as camadas dominadas317. Renato 

Pinto Venâncio menciona, ainda, que as relações desse tipo são travadas tendo em 
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mente, por exemplo, que, caso o parentesco espiritual envolvesse a autoridade máxima 

da capitania, o compadre podia ter acesso ao rei, no sentido de conquistar graças e 

mercês ou, mais simplesmente, de ter uma petição sua atendida318. É como se o pai do 

afilhado, que tinha como compadre o governador estivesse, a um grau de distância do 

rei. 

No caso da família de Francisca de Seixas da Fonseca, lembramos que sua 

ascendência originária das famílias fundadoras do Rio de Janeiro já mantinha certa 

relação de proximidade com o poder central desde final do século XVII, como mostra o 

caso em que o monarca D. João V mandou desfazer as ordens de desterro que o 

governador havia ordenado a Francisco de Seixas da Fonseca. Ter o governador Gomes 

Freire de Andrada como padrinho de seu filho funciona, no nosso entendimento, como 

uma confirmação de poder da família, que se estende ao futuro de sua descendência na 

capitania das Minas Gerais, novo centro econômico relevante para a Coroa portuguesa. 

O compadrio consistia em uma relação nascida no sacramento do batismo e 

registrada nos livros paroquiais. Por se tratar de um “renascimento espiritual”, os 

batizandos deveriam dispor de novo vínculo filial, agora definido por meio dos “pais 

espirituais”. No entanto, havia a possibilidade de se multiplicar laços de parentesco 

espiritual, o que fortalecia a linhagem ou o grupo doméstico319. 

O sacramento implicava a constituição de laços com uma nova família 

espiritual, que influenciava diretamente a carnal. Era usual, no momento do batismo, o 

pároco fazer algumas perguntas aos padrinhos, que as respondiam em alto e bom som, e 

que os transformavam em fiadores públicos daqueles por quem respondiam. Tal 

compromisso significava privilégios e deveres de ambas as partes, os quais eram 

reconhecidos a partir da obediência, da fidelidade e da reverência do afilhado, em 

contrapartida320 às múltiplas responsabilidades dos padrinhos. Grosso modo, o 

governador Gomes Freire de Andrada se aproximava da família por meio de um novo 

grau de “parentesco”, que levava em conta todas as práticas daquela sociedade na 

promoção de suas respectivas famílias, que explicitava um comprometimento direto 

com o poder maior da capitania e com influência direta junto ao monarca. 
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2.3 Papel das mulheres na sociedade do século XVIII 

 

Este também é um tema bastante debatido pela historiografia recente. 

Voltamos a ele para tentar estabelecer um ponto de vista complementar que vai desde a 

posição tradicional atribuída ao papel das mulheres no século XVIII até um outro ponto 

de vista que emerge das fontes e que nos ajuda a perceber algum protagonismo feminino 

das filhas de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca. 

Iniciamos pelo lugar que os costumes e o direito portugueses atribuíram às 

mulheres durante o período aqui recortado. Estamos nos referindo à “sociedade de 

classificações retificadas pelo direito [onde] esses estatutos eram coisas muito 

expressamente tangíveis, comportando direitos e deveres específicos, taxativamente 

identificados pelo direito”321, estatutos que foram estendidos ao território da América 

portuguesa. 

O universo feminino do presente trabalho inclui, principalmente, Francisca 

de Seixas da Fonseca, suas seis filhas e algumas netas que julgamos mais relevantes por 

atuação incomum para o período. Embora exista um número bem maior de netas de 

Francisca, mesmo algumas das poucas selecionadas serão brevemente mencionadas, 

apenas a título de exemplos de algumas práticas. O foco principal do capítulo são as 

mães e as filhas e, dentro desse núcleo, trataremos do que é entendido como “modo de 

viver à lei da nobreza” a partir do enquadramento e do protagonismo das mulheres desse 

tronco. 

Nesse sentido, trataremos das relações sociais e espaços que ocupam como 

mulheres solteiras, casadas, inseridas nas Ordens Religiosas de Vila Rica, nos 

testamentos e também no acesso à justiça. Tentamos entender qual era a posição 

“classificatória” dessas mulheres dentro da família e da sociedade, e, na escala 

corporativa, o que era esperado de cada uma delas e, no caso de algum protagonismo 

por parte de algumas, quais foram as atitudes observadas e suas consequências como 

mães, casadas ou solteiras no contexto social familiar. 
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[...] classificar alguém era marcar a sua posição jurídica e política. A 

mobilidade social, nos termos em que hoje a entendemos (enriquecer, 

estudar, melhorar o círculo das suas relações, mudar de bairro); era antes e 

sobretudo uma mobilidade onomástica ou taxinómica – conseguir mudar de 

nome, conseguir mudar de designação, de categoria (discursiva), de estado 

(nobre, fidalgo, jurista, peão, lavrador). Claro que a mudança de vida podia 

ter importância; mas quem decidia dessa importância era a própria entidade 

conceitual que designava o estado pretendido. Ou seja, era o conceito de 

nobreza (a definição da categoria nobreza) que decidia que mudanças de vida 

eram necessárias para se ser admitido322. 

 

As mulheres têm sua escala de papéis simbólicos e tipos de atuação que se 

espera que sejam desempenhados por elas, vão de meninas a moças, de solteiras a 

casadas e/ou mães, e alternam suas funções na sociedade lusitana, sempre no interior 

daquele limite a elas atribuído. Mas algumas fontes nos mostrarão que as mulheres da 

família, assim como tantas outras já encontradas pela historiografia, não se 

conformaram com esse lugar na escala social. 

 

[...] a condição da mulher, concretizada nos usos da linguagem, em preceitos 

cerimoniais e de etiqueta, em normas jurídicas, decorria de modelos de 

leitura (ou de construção) da natureza depositados na tradição cultural 

europeia. Nesta tradição, os textos fundadores quanto às grandes questões da 

compreensão do mundo e do homem são os livros de autoridade da cultura 

religiosa, da cultura letrada difundida, em geral, nas Escolas de Artes, e de 

duas culturas especializadas, com antiga tradição universitária e fortíssimo 

impacto quotidiano – a dos médicos e a dos juristas323. 

 

A utilização desse modo classificatório, ou seja, quem deve cumprir qual 

tarefa dentro da sociedade do século XVIII, foi, evidentemente, estendida às Minas 

Gerais, após a descoberta dos metais preciosos, para implementar o controle do 

território, das riquezas encontradas e, mais ostensivamente, das gentes que ali 

habitavam e eram sujeitos responsáveis pelo cumprimento das demais metas. 

O aumento das populações fixas e urbanas no interior do território da 

América portuguesa demandou, proporcionalmente ao incremento das riquezas 

descobertas, um controle maior, por parte da Coroa portuguesa. Passou-se a criar 

mecanismos que permitissem controlar homens, mulheres, brancos e negros, letrados, 
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proprietários e trabalhadores, e toda população em geral. Também nessa porção do 

interior do território da América portuguesa todos deveriam encaixar-se nas regras de 

conduta de cada camada social: para cada habitante vindo do reino ou nascido naquele 

novo território, havia um papel social que lhe cabia.  

Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca contribuíram no 

incremento desta população urbana quando se deslocaram para a capitania das Minas 

Gerais, em 1735, com seus cinco primeiros filhos, sempre sob o poder de tais regras de 

construção e de gestão familiar vigentes alinhadas com as estratégias de ascensão e 

nobilitação. 

Entendemos, ainda, que quando surgiram, mas que, hoje, precisam ser 

relativizados, não por cair em desuso ou serem ultrapassados, mas talvez por 

demonstrarem o papel mais comum esperado por seus agentes históricos, servem de 

ponto de apoio e comparação para compreendermos os elementos adicionados aos 

temas pioneiros. Com isso, queremos dizer, por exemplo, que os  

Tomamos como referência alguns estudos pioneiros sobre a mulher no 

século XVIII, para complementar não apenas o desempenho esperado das mulheres, 

mas também a atitude delas diante de tais imposições, que nos remetem ao próprio 

conceito de protagonismo feminino. Especificamente sobre as mulheres, afirma Leila 

Mezan Algranti: 

o projeto de colonização traçado pelo Estado português e pelos representantes 

da Igreja Católica não exclui as mulheres. Pelo contrário, elas foram 

consideradas, enquanto mães e esposas, o receptáculo das tradições culturais 

e das virtudes morais que se desejava transmitir aos colonos, para que 
desempenhassem os esperados papéis de súditos e bons cristãos324.  

 

No caso das mulheres brancas, bom comportamento social e reclusão eram 

prioridades para possibilitar um casamento honrado entre famílias distintas, como era o 

caso da família formada por Bernardo e Francisca. O próprio casal era modelo de 

família cuja união legal, oficial perante a igreja e a sociedade, poderia ser o modelo a 

ser seguido por sua descendência. 

Não podemos perder de vista a questão do patriarcalismo que rege esses 

costumes e normas de modo mais contundente sobre as mulheres. Embora os filhos 

também devessem obediência aos pais, eles iriam, a partir de certa idade, se desprender 
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do poder paterno para exercê-los eles mesmos. Mesmo quando não tivessem filhos ou 

esposas, os homens exerceriam sua autoridade, fosse em uma lavra, com seu plantel, ou 

em uma paróquia, com seus fiéis. As mulheres, por outro lado, conforme demonstra 

frase tão comum, talvez por ser tão entranhada nos costumes, passariam “da tutela dos 

pais para a tutela dos maridos”, ou, ainda, de irmãos mais velhos ou de tios, por 

exemplo, caso fossem solteiras e órfãs. 

Essa era a regra ou o papel esperado delas na sociedade, de acordo com 

Leila Mezan Algranti, para os costumes, ou com Antônio Manuel Hespanha, para o 

direito português. Mas, mesmo tendo tais costumes ou “ordenações” vigentes, coube 

algum protagonismo feminino na família tratada aqui e na sociedade do século XVIII 

como um todo. 

De acordo com Hespanha, nem o individualismo que surgiu na sociedade 

moderna pôde competir com o costume existente, com a força das tradições familiares e 

com a atribuição de que se tratava de uma célula que, naturalmente, deveria ter, em seu 

interior, “esta concepção organicista da família radicava em representações muito 

antigas, mas sempre presentes, sobre o especial laço com que a natureza ligara os seus 

elementos por normas inderrogáveis”325, ao se referir ao século XVII, mas que vemos 

alcançar também o XVIII. 

Assim deveriam proceder ao providenciar dotes que pudessem dar “estado” 

às filhas, colocação profissional aos filhos e casamentos com moças de família que 

tivessem, pelo menos, a mesma colocação social da família, ou colocá-los em postos da 

administração portuguesa ou no clero, no caso de não se casarem. Deviam, assim, seguir 

os modelos próximos ao “modo de viver à lei da nobreza” estabelecidos na metrópole 

ou que, simbolicamente, se aproximassem ao máximo deles. 

 

 

2.4 Casamento e redes clientelares 

 

                                                             
325 HESPANHA, 2010, p. 118. 
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As “redes” são capazes de agrupar, informalmente, um tipo de pluralidade 

das relações sociais de amizade, afinidades profissionais e/ou entre famílias, por meio 

de homogamia, para que possa ser oficial e legalmente reconhecido dentro da sociedade 

com a qual estamos trabalhando. Agrupam, ainda, o que, em outra denominação, 

podemos chamar de público e privado. “Como o costume, entre a elite mineradora, os 

matrimônios eram assuntos de família e visavam à construção de alianças que 

promovessem social e economicamente os envolvidos”326. Os casamentos uniam filhas 

e filhos de famílias cujos “pais” almejavam uma proximidade dos círculos de poder do 

Estado Português.  

A construção dessa proximidade passava, por exemplo, por relações de 

compadrio, que podiam unir as famílias, seus bens e seus interesses com o matrimônio 

dos filhos. As relações assim constituídas poderiam contribuir para galgar degraus 

dentro da administração portuguesa e ter, como finalidade, facilitar a concessão de 

cargos e mercês régias. Tal rede e seus benefícios eram encarados como uma prática 

social instituída e indiscutível do XVIII, ou como Xavier e Hespanha definiram: 

  

Estas ordens normativas eram estruturantes dos modos de ver, pensar e agir, e 

nenhuma delas se superiorizava. Ao invés, constituíram o universo mental 

que condicionava as representações e práticas sociais. Razão pela qual 

relações de natureza meramente institucional ou jurídica tinham tendência 

para se misturarem e coexistirem com outras relações paralelas (que no nosso 

imaginário ganhariam inevitavelmente um tom espúrio e ilegítimo), que se 

assumiam como tão ou mais importantes do que as primeiras, e se baseavam 
em critérios de amizade, parentesco, fidelidade, honra, serviço. De fato, 

relações que obedeciam a uma lógica clientelar, como a obrigatoriedade de 

conceder mercês aos “mais amigos”, eram situações sociais quotidianas e 

corporizavam a natureza mesma das estruturas sociais, sendo, portanto, vistas 

como a “norma”.327. 

 

Na sociedade e no recorte aqui trabalhados, o matrimônio é um laço 

estabelecido por toda a vida. Juridicamente, garante direitos irrevogáveis de herança e 

sucessão, por exemplo, aos descendentes, tanto legítimos quanto ilegítimos, desde que 

assumidos ou comprovados os laços sanguíneos. Do ponto de vista espiritual, perduraria 

por toda a eternidade, sendo mesmo irreversível a união de um casal perante Deus. 

Mesmo com o falecimento de um dos cônjuges, existem algumas garantias para o 
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cônjuge que permanece vivo, com todo um conjunto de leis que, em primeira instância, 

tentam garantir a herança e o sustento dos filhos do casal. Garantida a sobrevivência da 

descendência, viúvas e viúvos podem contrair novo matrimônio perante Deus e a 

justiça. A matéria é ampla e complexa em regras e exceções. 

De acordo com Luciano Figueiredo, “a política de defesa do casamento para 

a constituição de famílias legais e o combate às uniões consensuais ganharia força 

redobrada nas comunidades que se formaram rápida e atropeladamente nas Minas 

Gerais”328. Era a tentativa da Igreja de impor à sociedade mineira, desde o início da 

formação da população urbana, a união pelo sacramento católico como modelo a ser 

seguido por todos os estamentos da sociedade, dos quais parte da população foi 

contrária, daí “a ação disciplinadora da Igreja fez-se por meio da perseguição aos 

concubinários, aos amancebados e aos desviantes. Os bispos promoviam as devassas e 

ordenavam que se investigasse a vida privada dos fiéis periodicamente”329, ao incentivar 

a delação entre a população para impor o recato moral às populações.  

Contudo, houve resistência das Minas Gerais a tais imposições, uma 

sociedade que era bastante diferente e original, urbana e completamente mestiça, com 

população, em sua maioria, de desclassificados sociais e mestiços, mas sobre a qual 

Igreja e Estado buscavam manter o controle. 

 

E porque tantos esforços por parte dos poderes institucionais? A disciplina, a 

definição de papéis, a austeridade e a tolerância subjacentes ao modelo 

cristão de organização familiar tornavam-se elementos que justificavam os 

esforços da ordem temporal e espiritual. Cabia disciplinar não apenas os 
papéis sociais, mas também os afetos e o uso do corpo. No entanto, a vida 

cotidiana das comunidades mineiras pareceu resistir a tanta coerência330. 

 

O fato é que a empreitada moralizante não teve sucesso completo nas 

Minas, não nas camadas médias e inferiores da população. “Pensava-se em forçar, pelo 

menos a elite que ocupava certos cargos, a se casar, proibindo aos solteiros assumir 

certas posições político-administrativas. Do ultramar vinham ordens para que o 

governador das Minas se tornasse diligente na observância do incentivo aos 
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matrimônios”331, para firmar, assim, a posição do casamento com todos os 

“paramentos” exigidos ser parte de uma prática consolidada junto à nobreza. 

 

O amor conjugal, nos domínios da família legalmente constituída, era aonde 

queria chegar o conjunto de esforços que mobilizou como nunca poderes 

temporais e seculares. Graças a eles a prática do casamento oficial conseguiu 

atingir as camadas mais empobrecidas, escravos e forros, e envolver, com 

pouco sucesso, os grupos intermediários. Sua expressão ainda assim seria 
extremamente restrita na sociedade mineira, a confirmar a imagem do 

casamento como indício de status e prestígio social332. 

 

Não pretendemos discorrer, aqui, sobre a totalidade legislativa sobre o tema, 

não é o foco do trabalho, seria exaustivo e nos afastaria do objetivo de investigação 

pretendido, que é o de entender o percurso de uma família, considerada da nobreza da 

capitania de Vila Rica, no século XVIII. Para tal, passamos pela análise das várias faces 

que envolvem o referido percurso desde sua formação e também a respeito de todos os 

seus membros. 

No que diz respeito aos pretendentes ao matrimônio, devem estar cientes do 

que aguarda para a nova família, que se formará dali em diante. Muitos interesses, no 

entanto, estão em jogo no ato de buscar selar um matrimônio. Ao observar os sujeitos 

históricos envolvidos, percebemos que, ao mesmo tempo, toda essa tradição familiar 

anterior vai influenciar os casamentos de seus filhos e suas filhas. 

Quando Francisca de Seixas da Fonseca se casou, em 1727, com Bernardo 

da Silva Ferrão, eles tinham, respectivamente, 21 e 39 anos de idade. Uma média 

comum para os casais da América portuguesa, uma vez que, para o homem que não 

tivesse uma herança, era necessário se firmar financeira e socialmente para conseguir 

um matrimônio estrategicamente viável e, até mesmo, rentável como apontam os dados. 

Mesmo os pais de Francisca podem ser incluídos nessa “regra”, da necessidade de se 

firmar diante das condições materiais necessárias para o casamento, e não se casaram 

tão jovens, ainda na puberdade, como seria, teórica e juridicamente, “permitido”. 

Quando os pais de Francisca se casaram, no Rio de Janeiro, em 1688, Maria da Rocha 

Fiúza e Francisco de Seixas da Fonseca tinham 20 e 30 anos de idade. 
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Passando da comparação dos casamentos feitos no final do século XVII e na 

primeira metade do século XVIII, para os das filhas e do filho de Francisca e Bernardo, 

que se casaram já adentrando a segunda metade do século XVIII, as filhas Izabel, Maria 

Doroteia, Antônia e Joana se casaram com 17, 27, 25 e 30 anos de idade. Quanto ao 

filho Francisco, que se graduou em Coimbra e se casou com uma moça da Bahia e foi 

morar no reino, não temos, até o momento, registro da data em que ocorreu o 

matrimônio, mas acreditamos que foi depois de se tornar bacharel e antes de aparecer, 

nas correspondências oficiais, como Desembargador no Porto. Como Francisco Roberto 

da Silva Ferrão iniciou seu processo de Leitura de Bacharel no Desembargo do Paço em 

1753, o mais certo é que tenha se casado depois dessa data. Nascido no Rio de Janeiro, 

em 1729, significa que se casou depois dos 24 anos de idade, com Joana Maria de 

Carvalho Mertens, nascida em Salvador. Foi o único filho a se casar, pois os filhos 

Bernardo e João Carlos permaneceram solteiros, e Mateus seguiu a carreira eclesiástica. 

O que esperavam as famílias e a Igreja, que mantinha fiscalização sobre a 

vida privada das pessoas, era que, até que estivessem preparadas para o casamento, as 

moças deveriam ser preservadas em segurança. Para guardar a honra das donzelas, o 

mais indicado era estarem sempre sob tutela e supervisão masculinas, sendo observadas 

e educadas perto da família. No caso de não terem familiares disponíveis para garantir 

que se mantivessem honradas, a alternativa era ficarem reclusas em conventos ou em 

casas de religiosas próprias para esse fim, distantes dos perigos, das tentações e dos 

pecados do mundo: “a necessidade de as mulheres de elite, que não dispunham de 

proteção masculina, com um mínimo de conforto e segurança à altura de seu status, 

acaba por levá-las às instituições de reclusão”333. Nas Minas Gerais, com a proibição da 

instalação oficial de conventos e mosteiros, para que mais moças brancas ficassem 

disponíveis para os casamentos legítimos esperados pela Igreja e o Estado, restava, na 

maioria das vezes, a reclusão familiar. 

Se julgássemos pelas proibições documentadas, pensaríamos que as 

mulheres das Minas Gerais teriam sido as mais conservadoras e obedientes, mas, de 

acordo com Maria Beatriz Nizza da Silva, os arquivos mineiros são os que mais 

fornecem informações sobre as “donas”, ou mulheres brancas, desse período,  
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sobretudo na documentação resultante das petições à Coroa encaminhadas 

por mulheres da elite mineira poles mais diversos motivos: entrada em 

conventos ou recolhimentos de Portugal e ilhas atlânticas, confirmação de 

sesmarias concedidas pelos governadores, tutorias, emancipações, 

legitimações, doações, conflitos vários, pedidos de propriedade ou serventia 

de ofícios334. 

 

Se todo tipo de causa aparece na documentação é porque as “donas” 

mineiras eram atuantes em vários aspectos da sociedade colonial. A condição feminina, 

no entanto, não era, de modo algum, facilitada pelos próprios costumes e leis da época, 

o que não significa que as mulheres não foram protagonistas em algum nível de suas 

vidas. Se fossem obedecidas todas as regras a elas impostas, as mulheres não seriam 

jamais donas de suas vidas335, de seus destinos e nem mesmo de seus corpos336, e, no 

caso de perderem a honra e virem a gerar filhos indesejados, deveriam abandoná-los337 

para apagar o ocorrido ou, em caso contrário, carregar a mácula da desonra que 

mancharia o nome de toda a família.  

 

 

2.4.1 Casamentos: “dar estado” às filhas 

 

O papel social de mãe e esposa, cujo desempenhado era exigido de 

Francisca de Seixas da Fonseca, nas redes clientelares, agora, caberia às quatro filhas do 

casal, a quem Maria Beatriz Nizza da Silva chamou de “donas mineiras”338. Mulheres 

brancas da “elite” das Minas Gerais no período que a autora denomina de “colonial”, 

conhecedoras de todas as regras impositivas sobre seu comportamento, mas 

protagonistas, quando necessário, para exercerem alguma autonomia social, econômica 

ou em caso de justiça, conforme veremos. O subtítulo da seção se refere à “grande 

preocupação dos pais em Minas, como no resto do Brasil, era ‘dar estado’ às filhas, 

entendendo-se por essa expressão proporcionar-lhes o estado matrimonial ou estado 

                                                             
334 SILVA, 2017, p. 13. 
335 ALGRANTI, 1999. 
336 PRIORE, 1993. 
337 VENÂNCIO, 2009. 
338 SILVA, 2017. 
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religioso”339. Das seis filhas do casal, duas permaneceram solteiras: Dona Teresa 

Matilde de Seixas e Dona Catarina Leonor da Silva Sotéria.  

Encontramos menção à Dona Teresa em quatro documentos da CMOP e 

CC. O primeiro documento data de 10 de dezembro de 1770 e é uma “Informação sobre 

o débito que a Câmara tem com a remetente, pois criou um enjeitado chamado 

Francisco, por 16 meses. ”340 O segundo documento tem relação com o primeiro, datado 

de 22 de junho de 1772 e refere-se à “Solicitação de um mandado de pagamento, no 

valor de 49 oitavas, por ter criado um enjeitado. ”341 A assistência às crianças 

abandonadas era uma constante em todo o Brasil colonial, não é possível sabermos qual 

foi o destino do menino, se permaneceu sob os cuidados de Teresa por mais tempo que 

o mencionado no documento de 1770, ano em que acreditamos que o enjeitado tivesse 

por volta de 16 meses de idade, a julgar que tivesse passado aos cuidados dela tão logo 

nasceu. Também não é possível saber sua origem, os enjeitados eram muitos naquele 

período e ocultar a origem deles e consequentemente a identidade das mães era uma 

constante. Quanto à Teresa o fato de ter tomado a seus cuidados um enjeitado lhe detona 

certa iniciativa, porque não dizer certo protagonismo. Talvez conhecesse a mãe da 

criança ou estivesse contribuindo para que ela não tivesse sua honra manchada e ao 

mesmo tempo para que a criança tivesse cuidados, talvez até sob os olhos ou visitas da 

mãe. São hipóteses levantadas de acordo com o que a historiografia nos diz sobre o 

tema342. Em 1775 foram morar na casa da família os filhos e filhas, órfãos de sua irmã 

Maria Dorotéia, primeira no nome, como veremos mais adiante. Na data Teresa já 

criava o enjeitado, Francisco. 

O terceiro documento, datado apenas como 1772 é um “requerimento de 

Teresa Matilde da Silva sobre a concessão de água para uso doméstico”343 e 

provavelmente se refere à fonte de água particular da casa onde vivia. Trataremos do 

assunto da casa em capítulo adiante. Sua menção no documento reforça a ideia de que 

ela era a responsável por tratar dos assuntos da casa, administrando e se colocando à 

frente para a resolução de pendências cotidianas. É mais um indício de que chefiava a 

residência onde habitava com a família a irmã Catarina, as outras irmãs até o momento 

                                                             
339 SILVA, 2017, p. 93. 
340 CMOP, cx. 44, doc. 04. 
341 CMOP, cx. 45, doc. 08. 
342 VENÂNCIO, 2010. FRANCO, 2010. 
343 CC, cx. 02, doc. 20154. 
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em que se casaram e o irmão João Carlos, mesmo que este último não morasse 

permanentemente, devido à suas funções de oficial militar. 

O último documento da CMOP se refere a assunto diverso dos dois 

anteriores, datado de 19 de outubro de 1791, trata-se de “Solicitação do repasse, por 

certidão, da provisão do General em anexo, resposta enviada por Antônio José Velho 

Coelho”344 nele é nomeada como Teresa Matilde da Silva; Herdeira do General 

Bernardo da Silva Ferrão. Seu pai havia falecido no ano de 1764, nesta data o irmão 

Bernardo Manoel da Silva Ferrão era escrivão de receitas e despesas da fazenda na 

comarca do Rio das Morte, onde residia. O irmão João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

era oficial Militar em Vila Rica, mas algumas fontes indicam que ele residia longo 

tempo em Cachoeira do Campo, junto ao regimento de Cavalaria da capitania. O 

documento é um forte indício de que Dona Teresa Matilde de Seixas da Silva Sotéria de 

fato chefiasse a casa onde vivia com sua outra irmã, Dona Catarina Leonor da Silva 

Sotéria e que tenha feito isso desde o falecimento de sua mãe em 1766. 

Outra fonte que relatamos aqui se refere à época em que Teresa era criança. 

Datado de 1º. De agosto de 1733, trata-se de documento do ANTT345, referente a uma 

provisão de 18$000 réis de tença, como mercê de D. João V346 e relaciona sua filiação a 

Bernardo da Silva Ferrão. Na data seu pai estava de licença no reino para tratar de 

assuntos particulares e Teresa morava com sua mãe e irmãos no Rio de janeiro e tinha 

apenas cinco anos de idade. A hipótese é que fosse uma maneira de Bernardo da Silva 

Ferrão enviar dinheiro para a família. 

Passamos agora a tratar das outras quatro filhas de Bernardo da Silva Ferrão 

e D. Francisca de Seixas da Fonseca, novamente relacionadas abaixo, elas realizaram 

casamentos que podemos considerar dentro de regras de homogamia e inseridas nas 

redes estratégicas da capitania (Quadro 4). O Tenente General Bernardo da Silva Ferrão, 

em seu testamento de 28 de abril de 1764, tendo falecido naquele mesmo ano, nos diz 

que: 

 

                                                             
344 CMOP, cx. 64, doc. 46. 
345 Este documento, bem como outros da presente pesquisa, foi disponibilizado no site do ANTT em 

dezembro de 2019. Dizemos isso para esclarecer que muitas informações ainda podem vir a ser 

localizadas sobre a história dos membros da família. 
346 ANTT, RGM, D. João V, liv. 21, f. 344. 
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declaro que sou casado com Dona Francisca de Seixas da Fonseca que a 

recebi eclesis  e dela tenho os filhos seguintes a saber: Francisco Roberto que 

está  no serviço de Sua Majestade em Portugal, Mateus Antônio da Silva 

Ferrão também em Portugal, Bernardo da Silva Ferrão, João Carlos, Dona 

Teresa Matilde [...], Dona Catarina Sotéria da Silva Ferrão, Dona Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas, Dona Joana Rosa Marcelina de Seixas, Dona 

Antônia Cláudia Casimira de Seixas e Dona Isabel Feliciana Narcisa de 

Seixas, casada com o Alferes de Dragões Francisco Sanches Brandão os 

quais instituo meus herdeiros forçados347. 

 

Às alianças matrimoniais que a família de Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca e do Tenente General Bernardo da Silva Ferrão construíram com outros troncos 

familiares, em que formaram redes clientelares geograficamente localizadas entre Minas 

Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, podemos dar algumas denominações, como 

relações de homogamia, de semelhante origem social, de mesmo “poder” ou superior e, 

ainda, de matrimônio entre “iguais”. Todas as denominações deixam explícito o caráter 

de ascensão estratégica das uniões matrimoniais. 

 

 

Quadro 4. Filhas de Francisca de Seixas da Fonseca e de Bernardo da Silva Ferrão: 

celibato e casamentos 

Mãe  Nascimento 

ou batismo 

Casou-se 

em 

Falecimento Casou-se com 

Teresa Matilde de Seixas 

da Silva Sotéria 

b. 

06/03/1728 

RJ 

Não se 

casou 

03/08/1817 

Com 89 

anos 

Solteira 

Catarina Leonor da Silva 

Sotéria  

b. 

16/11/1731 

Não se 

casou 

05/04/1817 

Com 86 

anos 

Solteira 

Maria Doroteia Joaquina de 

Seixas (1ª no nome) 

2ª. A se casar 

b. 

08/05/1738 

VR 

27/08/1765 24/08/1775  

Com 37 

anos 

Capitão Baltazar 

João Mairink 

Joana Rosa Marcelina de 

Seixas 

 

b. 1739 VR 08/01/1769  .../../.... VR Sargento-Mór 

Manoel da Rocha 

Brandão (Irmão do 

Ten. Francisco 

Sanches Brandão) n. 

                                                             
347 GOMES, 1966, p. 12, grifo nosso. Acreditamos que o engano no nome de Jesus, atribuído à Teresa, se 

deve a problemas na transcrição do documento. 
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4ª. A se casar PE 

Antônia Cláudia Casimira 

de Seixas 

 

3ª. A se casar 

b. 1741VR 11/06/1766 

VR 

19/08/1800  

VR 

Com 59 

anos 

Tenente Luiz 

Antônio Saião, 

n. 1710 PT  

f. 27/01/1784 VR 

Isabel Feliciana Narcisa de 

Seixas 

 

1ª. A se casar 

b.27/11/1745 

VR 

02/11/1763 

VR & 

18/01/1813 

VR 

Com 68 

anos 

Tenente Francisco 

Sanches Brandão 

n. 1728 PE 

f. 28/12/1810 MG 

Sargento-mór 

Legenda: > n.: nascido; b.: batismo; f.: falecido; RJ: Rio de Janeiro; VR: Vila Rica; OL: Olinda 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011) 

 

 

2.4.2 Izabel Feliciana Narcisa de Seixas 

 

A primeira filha de Francisca e Bernardo a se casar foi Dona Izabel 

Feliciana Narcisa de Seixas, a mais jovem delas. Casou-se a 2 de novembro de 1763, 

com o então Alferes Francisco Sanches Brandão que, de acordo com o Conego 

Raymundo Trindade, pertencia ao tronco dos Rocha Brandão, família fundadora de 

Minas Gerais. Foi a única que casou enquanto o pai, Bernardo da Silva Ferrão, ainda 

vivia, como podemos confirmar pelo que o próprio pai deixou registrado no seu 

testamento. 

 

 

Francisco Sanches Brandão [neto] n[asceu em] 1728, em Cabrobó, bispado 

de Olinda, em Pernambuco e f[aleceu] a 28-12-1810 na fazenda Boa Vista, 

em Minas Gerais. [Alcançou a patente de] Sargento-mor. O casal residia na 

Ladeira dos Caldeireiros, do lado esquerdo de quem sobe, numa das maiores 

e melhores casas de Vila Rica, que hoje corresponde ao número 76 da Rua do 

Pilar e abriga a administração do Museu da Inconfidência348. 

 

 

                                                             
348 FERREIRA, 2011, p. 129. 
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A princípio, foram residir em Sabará, onde o marido era alferes da Cavalaria 

de Dragões. Para citar algumas graças e mercês a ele concedidas, como patentes e 

transferência para Vila Rica, consta, na data de 26 de outubro de 1771, no AHU, 

“Decreto de D. José I, nomeando Francisco Sanches Brandão no posto de Capitão de 

Dragões de Minas Gerais”349. Alguns anos mais tarde, vamos encontrá-lo prestando 

serviços em Vila Rica, de acordo com “Carta Patente pela qual D. Maria I confirmou 

Francisco Sanches Brandão no posto de Sargento-Mór dos Regimentos auxiliares da 

Comarca de Vila Rica”350, datada de 8 de outubro de 1781 e, por fim, dentre as 

inúmeras menções a ele, via mercês ou correspondência oficial com o Ultramar, 

encaminha ao reino, em 1º de fevereiro de 1796, “Requerimento de Francisco Sanches 

Brandão, solicitando a confirmação da Carta Patente do posto de Sargento-Mór dos 

regimentos auxiliares da comarca de Vila Rica”351, aquela que, em 1781, havia sido 

concedida.  

Bernardo da Silva Ferrão, pai de Izabel, que prestou serviço em Pernambuco 

ainda jovem, pode ter tido alguma influência direta sobre a escolha da família e do 

noivo. O pretendente de sua filha, Francisco Sanches Brandão, nasceu em uma freguesia 

de Olinda, em Pernambuco. Podem ter vindo de lá as relações que culminariam não 

apenas em um, mas em dois casamentos entre as famílias e que gerou, posteriormente, 

matrimônios entre primos e primas das famílias Ferrão/Seixas com os Brandão, como 

veremos a seguir. A outra hipótese é a de que as relações entre as famílias dos noivos 

tenham sido travadas mesmo em Minas Gerais. Apresentamos a relação de filhos de 

Izabel para demonstrar a continuidade dos casamentos homogâmicos na família. 

 

Francisco Sanches Brandão [neto] era irmão de Manoel da Rocha Brandão, 

casado com Joanna Rosa Marcelina de Seixas. Irmão de Josefa Francisca de 

Ávila e Silva Figueiredo, casada com Manoel Coelho Rodrigues (n. em Santa 

Eulália de Sebrosa, concelho de Paredes, no Porto, em Portugal; alferes de 
cavalos). Filho de Francisco da Rocha Brandão (n. em Cabrobó, bispado de 

Olinda, f. depois de 17-08-1769) e de Maria Josefa de Ávila e Silva 

Figueiredo (n. em Santo Antônio do Bambu, arcebispado da Bahia).  Pelo 

lado paterno, neto de Francisco Sanches Brandão e de Maria da Rocha 

Vieira. Pelo lado materno, sobrinho de Tereza de Ávila e Silva Figueiredo (n. 

em Cabrobó, bispado de Olinda), casada em 12-09-1737 na igreja de 

Sant’Ana da Misericórdia, em Vila Rica, quando se tornou a segunda esposa 

de João Lobo Leite Pereira (b. 14-02-1685 em Santa Cruz da Ribeira, em 

                                                             
349 AHU, MG, cx. 103, doc. 8267. 
350 AHU, MG, cx. 117, doc. 8267. 
351 AHU, MG, cx. 142, doc. 10788. 
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Santarém, Portugal, f. depois de março de 1756 em Vila Rica; em 1719 

ocupou o cargo de vereador na vila de Santarém; fidalgo; cavaleiro da Casa 

Real de Portugal; entre os anos de 1731 e 1735, veio para o Brasil e se 

estabeleceu em Cachoeira do Campo MG, em uma chácara nos arredores do 

então arraial; tenente-coronel do Regimento de Cavalaria de Ordenanças de 

Vila Rica em 1742). Neto de Maria de Ávila e Silva Figueiredo e de Antônio 

José da Silva (b. 12-02-1681 na igreja de N. Sa da Ajuda, em Belém, 

Lisboa)352. 

 

Para complementar a árvore familiar dos Brandão, o genealogista da 

família, Thomaz Brandão, escreve, em seu livro, que o marido de Izabel era “bisneto de 

D. Francisco Antônio e de Dona Maria da Silva, filha do conde de Aveiras, Luiz da 

Silva Tello Menezes”353, e, ainda de acordo com carta de Brasão: 

 

D. José por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d’aquem e d’além 

mar [...] Faço saber aos que esta minha Carta de Brasão e Armas de Nobreza 

e Fidalguia virem que Francisco Sanches Brandão, Capitão de Dragões da 

guarnição das Minas Gerais [...] Os quais seus pais, avós e mais ascendentes, 

que foram pessoas das mais distintas qualidades deste Reino e suas 

conquistas por descenderem das Preclaríssimas famílias dos Brandões, dos 
Silvas da Excelentíssima casa dos Condes de Aveiras e dos Ávilas da 

Excelentíssima Casa dos Senhores da Torre da Cidade da Bahia e como tais 

se trataram com armas, cavalos, criados e com toda mais grandeza e 

ostentação pertencentes às ditas tão distintas qualidades, tendo governo da 

Justiça e postos do Militar os mais distintos, em que me tem servido com 

zelo, fidelidade e credito de suas pessoas. [...]  

 

Esta talvez seja a forma mais próxima com a qual a nobreza de sangue, chegou 

às Minas Gerais. Grande valor era atribuído a tais comprovações de fidalguia 

portuguesa. A carta é bastante extensa, reproduzimos apenas mais um trecho da nobreza 

atribuída aos Brandões 

 

O qual escudo e Armas poderá trazer e usar o dito Francisco Sanches 

Brandão, assim como as trouxeram e usaram os ditos Nobres e Antigos 

Fidalgos seus Antepassados em tempo dos Senhores Reis, meus antecessores 

e com elas poderá entrar em batalhas, campos, raptos, escaramuças e 

exercitar todos os mais aos de Guerra e Paz. E assim mesmo as poderá trazer 

em seus Firmaes [sic], Anéis, Sinetes e Divisas, pô-las em suas Casas, 

Capelas e mais Edifícios e deixá-las sobre sua própria sepultura e finalmente 

poderá servir, honrar, gosar e aproveitar pelas em tudo e por tudo, como a sua 

Nobreza convêm. Com o que quero e me apraz que haja ele todas as honras e 

privilégios, liberdades, graças, mercês, isenções e franquezas que hão e 

                                                             
352 FERREIRA, 2011, p. 129-130. 
353 BRANDÃO, 1932, p. 53. 
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devem haver os fidalgos e nobres de Antiga Linhagem e como sempre de 

tudo usaram e gosaram os ditos antepassados. [...] El Rei Nosso Senhor o 

mandou por Luiz Rodrigues Cardoso, Cavaleiro Fidalgo de sua Casa e seu 

Rei de Armas Portugal, Frei Manoel de Santo Antônio e Silva, da Ordem de 

São Paulo a fez em Lisboa, aos doze dias do mês de Janeiro do ano do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e setenta e 

cinco354. 

 

Como podemos ver, o casamento reuniu duas famílias que vinham de longas 

linhagens e certamente se tratava das famílias de maior status da América portuguesa, 

no interior do território das descobertas de metais preciosos, “joia da Coroa 

portuguesa”, no século XVIII, principalmente se pensarmos nos homens e nas mulheres 

de maior relevo das Minas Gerais no período. Eram famílias que chegaram nas Minas 

nos anos 1730, quando a exploração rumava para alcançar seu auge em toneladas de 

ouro, que aconteceu por volta de 1750. A exceção seria a ascendência de Bernardo da 

Silva Ferrão que, conforme apontado no processo de habilitação à Ordem de Cristo, por 

parte materna e paterna, fizeram serviços manuais, das quais foi liberado pelo rei para 

ser habilitado em seu título de cavaleiro, conforme já considerado. 

De Izabel, assim como de suas irmãs, não temos documentos que apontem 

para uma atuação social relevante, o que não significa que não tivessem tido alguma. 

Dos poucos registros que temos que tratam das irmãs solteiras e Izabel, como única 

casada naquele momento, em 1767, representada “por cabeça de seu marido”, aparecem 

assinando processo de disputa pela herança, por meio de embargo da partilha355, contra 

o irmão, Bernardo Manuel da Silva Ferrão, que, por sua vez, como réu do processo, 

também era representante dos demais irmãos residentes em Portugal, Francisco Roberto 

da Silva Ferrão, Mateus Antônio da Silva Ferrão e tutor do irmão menor de idade, João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, morador em Vila Rica, Ajudante de Ordens. Sobre esse 

processo trataremos no próximo capítulo. 

 

 

                                                             
354 BRANDÃO, 1932, p. 454-455. Transcrição da Carta de Brasão e Armas das famílias dos Brandões e 

dos Silvas. Livro 20 do Reg. dos Brasões da Nobreza de Lisboa, fls. 48, 14 de janeiro de 1775 e Reg. a 

fls. 3 do Livro 12 da Câmara de Vila Rica, em 24 de setembro de 1776. 
355 ACP, 1º Ofício, cod. 69.  
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Quadro 5. Filhos de Izabel Feliciana Narcisa de Seixas e de Francisco Sanches 

Brandão (netos de Francisca e Bernardo) 

Nome Nascimento/batismo/ 

casamento/falecimento 

Anna Sanches de Seixas da Silva e Ávila 
[Brandão] 

n. 03/03/1764 VR 
b. 13/07/1764 VR 

c. 01/12/1781 

f. 19/01/1848 

Francisco Teobaldo Sanches Brandão n. 03/07/1765 VR 
b. 

c.        

f. 03/02/1846  
Antônia Sanches de Seixas da Silva e Ávila n. 28/12/1767 VR 

Joanna Michaela Bárbara de Seixas b. 14/10/1769 VR 

c. 
f. 

Maria Thereza de Seixas Brandão n. 27/09/1776 VR 

f. 

Beatriz Francisca de Assis Brandão b. 12/07/1779 VR 
c.  

f. 1856 RJ 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011) 

 

2.4.2.1 Anna Sanches de Seixas da Silva e Ávila [Brandão] 

 

Anna Sanches, nascida em 3 de março de 1764, no ano seguinte ao 

casamento de seus pais, foi a única neta que o Tenente-general Bernardo da Silva Ferrão 

conheceu, uma vez que o avô veio a falecer naquele mesmo ano. Anna Sanches se casou 

com o primo, José da Silva Brandão, nascido em Mariana e com quem sete filhos e oito 

filhas. O esposo faleceu em 1813, em São Paulo356. Alcançou o posto de Brigadeiro e 

residiam na Rua dos Paulistas, no Antônio Dias, Vila Rica. 

 

2.4.2.2 Francisco Teobaldo Sanches Brandão 

 

Seu avô não chegou a conhecê-lo, mas sua avó, Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca, via nascer seu primeiro neto. Francisco Teobaldo Sanches Brandão também 

se dedicou à carreira militar. Foi um dos líderes da Revolta do Ano da Fumaça, de 1833, 

em Vila Rica, movimento cujo germe inicial de insatisfação foi plantado em 1831, e 

                                                             
356 FERREIRA, 2011, p. 130. 
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envolveu militares de Vila Rica: “testemunhas reiteraram, em seus depoimentos, que os 

rebeldes insistiram em se dizer liderados pelo comandante vitalício das companhias de 

ordenança, o Capitão-Mór Manuel José Esteves de Lima”357, militar de carreira que não 

agiu sozinho, pois “o capitão-mor compunha, juntamente com o Coronel João Luciano 

de Souza Guerra [...] e o Tenente-Coronel Teobaldo Sanches Brandão os ‘senhores 

poderosos de Mariana’”358, já adentrado o século XIX. Vemos que Teobaldo alcançou a 

patente hierárquica e o mesmo nível de seu avô, o Tenente Coronel Bernardo da Silva 

Ferrão. 

Francisco Teobaldo Sanches Brandão vai aparecer ao longo da 

correspondência oficial com o Conselho Ultramarino em confirmações de patentes, em 

reclamação da Câmara e em posterior pedido de desculpas de Francisco Teobaldo 

Sanches Brandão “contra a pessoa de Antônio Dias Botelho, Procurador do Conselho de 

Vila Rica, se for considerado criminoso ou aviso régio para se recolher ao seu 

regimento sem ser preso, enquanto o Capitão General não informar da verdade”359, de 

20 de agosto de 1802, período anterior à Revolta da Fumaça. Toda a questão do insulto 

proferido em 1801, pelo alferes Francisco Teobaldo Sanches Brandão, parece ter sido 

resolvida, uma vez que, em 1835, vamos encontrá-lo com patente mais alta. Por fim, o 

encontramos ainda antes da revolta ocorrida entre 1831-1833, por meio do 

“Requerimento do Alferes do Esquadrão da Cavalaria que faz a guarda do Vice-Rei do 

Estado do Brasil, Francisco Teobaldo Sanches Brandão, por seu procurador Alexandre 

Pereira Diniz, ao príncipe regente [D. Joao], solicitando o Hábito da Ordem de Cristo ou 

de Avis com tença competente”360, em pedido datado de 28 de novembro de 1805, com 

documento originalmente remetido pelo Rio de Janeiro, o que indica sua permanência 

na região naquele período. Também há a solicitação de comenda nobilitante feita ao 

monarca com o objetivo de se equiparar à tradição familiar das gerações anteriores. 

Teobaldo se casou com a prima Francisca Gertrudes Feliciana de Seixas, 

filha de sua tia Joana, casada com Manuel da Rocha Brandão. Tiveram duas filhas. 

Além das duas tias que se casaram com dois irmãos, temos, aqui, primos que se casaram 

com filhas desses dois primeiros relacionamentos endogâmicos, ou seja, suas primas. 

                                                             
357 GONÇALVES, 2008, p. 67. 
358 GONÇALVES, 2008, p. 68. 
359 AHU, MG, cx. 164, doc. 12315. 
360 AHU, RJ, cx. 232, doc. 15865. 
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2.4.2.3 Antônia, Joana e Maria Tereza 

 

São as seguintes informações que temos das próximas filhas361 de Izabel e 

de Francisco. Antônia Sanches de Seixas da Silva, nascida em 28 de dezembro de 1767, 

em Vila Rica, permaneceu solteira. Joana Michaela Bárbara de Seixas, batizada em 14 

de outubro de 1769, em Vila Rica, se casou com o General Manuel Inácio de Morais 

Mesquita Pimentel, nascido no bispado de Bragança, em Portugal. Maria Tereza de 

Seixas Brandão, nascida em Vila Rica, em 27 de setembro de 1776, casou-se com o 

Capitão Antônio José de Mello. 

  

 

2.4.2.4 Beatriz Francisca de Assis Brandão 

 

De modo breve, vamos falar sobre Beatriz Francisca de Assis Brandão, a 

última da prole do casal Izabel e Francisco. A trajetória de Beatriz Brandão, que nasceu 

em Vila Rica, no ano de 1779, e faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 1856, nos ajudará 

a conhecer um pouco mais sobre os processos de matrimônio, sobre como uma mulher 

que não estava assim tão distante das gerações de sua avó e de sua mãe e dos costumes 

ainda vigentes na família, rompeu com todas as regras impostas, fosse pela família, pela 

legislação, pelos costumes ou mesmo pela moral cristã.  

Mesmo de modo abreviado, não podemos deixar de mencionar esta que foi 

considerada “uma mulher aristocrata do século XIX, vítima de proibições relacionadas à 

leitura, à produção literária, à relação amorosa, às suas próprias escolhas”362. Beatriz 

preencheu os 77 anos de sua de sua vida atuando como poeta, musicista e professora e 

se tornou uma mulher que experimentou autonomia considerável entre os séculos XVIII 

e XIX.  

                                                             
361 FERREIRA, 2011, p. 131. 
362 PEREIRA, 2009, p. 61. 
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Beatriz Brandão fez com que o casamento fosse apenas um elemento de 

curta duração em sua vida. Um elemento que não se impôs sobre ela, nem a impediu, 

por exemplo, de se desligar dele e se dedicar ao conhecimento, às artes e à atuação 

profissional de modo livre e independente. De acordo com Cláudia Gomes Pereira, a 

mineira Beatriz Brandão foi “uma escritora do século XIX que rompeu com uma 

estrutura de subserviência e de conservadorismo político e religioso, casando-se tarde, 

separando-se, trabalhando fora, lendo, escrevendo e traduzindo poesias na Minas Gerais 

de 1800”363, mas que, apesar de vencer todos esses desafios, principalmente para o 

período em que viveu, teve sua memória praticamente apagada.  

O casamento com o Alferes Vicente Batista Rodrigues Alvarenga, 

aconteceu no dia 20 de maio de 1813, quando Beatriz tinha 33 anos de idade e o noivo 

27 anos, o que era bem incomum, pois o usual para o período era o noivo ser bem mais 

velho. Após o casamento, Beatriz “não cedeu aos apelos da sociedade devotando-se 

exclusivamente ao papel de esposa. Mais uma vez ela contrariou os caminhos 

previsíveis: não teve filhos, continuou a ler e escrever poemas, a atuar como regente do 

coral de moças da Matriz do Pilar chegando até mesmo fundar uma escola”364. 

Conforme anúncio feito no jornal O Universal, de 8 de janeiro de 1829, informou que 

abriria um colégio para meninas para ensiná-las a ler, a escrever, a contar, a falar e a 

escrever as línguas italiana e francesa e também música, desenho, bordado, 

confeccionar flores, doces e massas. 

No ano de 1827, passou pelo exame público para o cargo docente, sendo 

uma das primeiras mestras mineiras. “Em 22/05/1828, em sessão do governo da 

província, teve deferido o pedido para submeter-se ao exame de habilitação ao 

magistério de meninas na cidade de Ouro Preto”365. No ano de 1832, deu início ao seu 

processo de divórcio. Permaneceu na docência, conforme assinala documentação, de 

acordo com a qual encaminhou “requerimento solicitando o pagamento de seus 

ordenados”366 referentes às aulas ministradas em Ouro Preto, em 1832, e também 

“requerimento ao inspetor da Tesouraria da Fazenda solicitando a abertura de 

assentamento do ordenado de 400.000 réis que receberá como professora pública de 

                                                             
363 PEREIRA, 2009, p. 60. 
364 PEREIRA, 2009, p. 64. 
365 FERREIRA, 2011, p. 132. 
366 BRANDÃO, 1832.  
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primeiras letras em Ouro Preto”367, também de 1832. Permaneceu atuante como 

professora em Minas Gerais, passou à instrução primária, em 1838 e provavelmente até 

a data de seu divórcio em 1839. 

O casamento teria começado a dar sinais de desgaste, já no início, logo após 

o falecimento, em 29 de julho de 1811, do pai de Beatriz, Francisco Sanches Brandão, 

com o início de disputas pelos bens herdados368, principalmente pelo interesse 

desmedido de Vicente, marido de Beatriz, pelos bens do sogro, que realizou execuções 

dos bens contra a irmã de sua esposa, como “cabeça do casal”. Tudo isso, somado com 

casos de adultério notórios em Vila Rica, teria sido motivo mais que suficiente para que 

Beatriz tenha se divorciado do marido e, aos 70 anos de idade, ido morar no Rio de 

Janeiro. 

Foi indicada por Joaquim Norberto de Souza e Silva, em 1850, para 

ingressar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e teria sido a primeira 

representante feminina da instituição, não fosse recusada exatamente por ser mulher. 

Atuando como preceptora, ensinando moças do Rio de Janeiro, foi colaboradora em 

vários jornais cariocas, publicou seu primeiro livro, Cantos da mocidade, pela Empresa 

Tipográfica Dois de Dezembro de Paula Brito, Impressora da Casa Imperial, em 1856, 

pouco tempo antes de sua morte. 

Antes ainda de ir embora de Minas Gerais, no entanto, aparece organizando 

as moças em cantos patrióticos e “enfim reconhecida pela sociedade ouro-pretana. 

Augusto de Lima Jr destaca a militância política da poetisa, comparando-a ao irmão, 

Teobaldo”369. Teria a poetisa, professora e musicista organizado grande recepção, e 

compôs um hino de sua autoria, ao príncipe D. Pedro, quando foi à então capital 

mineira. 

 

  

2.4.3 Maria Doroteia Joaquina de Seixas (primeira no nome) 

 

                                                             
367 BRANDÃO, 1832. 
368 PEREIRA, 2009, p. 64-82. 
369 PEREIRA, 2009, p. 79-80.  
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A segunda filha de Francisca de Seixas da Fonseca a se casar foi Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas. O matrimônio com o Capitão Balthazar João Mayrink 

aconteceu em 27 de agosto de 1765. Quando Maria Doroteia se casou, seu pai, Bernardo 

da Silva Ferrão, havia falecido em 08 de junho de 1764. Foi a última que se casou 

enquanto sua mãe, Dona Francisca de Seixas da Fonseca, ainda estava viva. Sua mãe 

veio a falecer a 15 de maio de 1766.  

 

Aos 27 dias do mês de agosto do ano de mil e setecentos e sessenta e cinco, 

pelas cinco horas da tarde, nesta freguesia, em Oratório de Dona Francisca de 

Seixas da Fonseca, viúva do Tenente-General Bernardo da Silva Ferrão, com 

dispensas de banhos ante matrimonium e Despacho do ilustríssimo e 

Reverendíssimo Senhor Vigário desta freguesia o Doutor João de Oliveira 
Magalhães se casaram por palavras do presente, Balthazar João Mayrink, 

filho legítimo de Antônio Corrêa Mayrink, já defunto e de sua mulher Maria 

do Rosário, natural e batizada na freguesia da Sé do Bispado do Rio de 

Janeiro e moradores na freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto: a 

Dona Maria Doroteia de Seixas filha legítima do dito Tenente General 

Bernardo da Silva Ferrão e de sua mulher Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca, natural e batizada e moradora nesta freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Vila Rica. Ao que foram testemunhas: O Ilustríssimo e 

Excelentíssimo General desta capitania das Minas Gerais Luiz Diogo Lobo 

da Silva e o Ajudante de Ordens João Carlos Xavier da Silva Ferrão. Do que 

para constar faço este acento, que assinei: o Coadjutor José da Encarnação. 

[assinam as duas testemunhas citadas]370. 

 

 

O casamento ocorreu na capela da casa onde morava a família, no Antônio 

Dias. As testemunhas são particularmente interessantes, pois Luiz Diogo Lobo da 

Silva371 era governador da capitania de Minas e, assim como nos batismos, há grande 

reverência em ter um governador como padrinho e o mesmo ocorre no caso das 

testemunhas de casamento, que dão respaldo ao grande prestígio da viúva do Tenente 

General Bernardo da Silva Ferrão que, por 28 anos prestou serviços à Coroa portuguesa 

naquela capitania e tinha uma ficha total de 57 anos, se contarmos desde o ano em que 

iniciou os serviços no Alentejo, em 1707, até sua morte, em Vila Rica, no ano de 1764. 

                                                             
370 Livro de assentos de casamentos da Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias, ano de 

1765, f. 227 v. 
371 Mencionaremos breves dados biográficos sobre o governador no próximo capítulo quando nos 

deteremos mais em suas relações com João Carlos Xavier da Silva Ferrão, filho de Bernardo da Silva 

Ferrão. 
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A segunda testemunha, João Carlos Xavier da Silva Ferrão, irmão da noiva, 

aparece no registro do matrimônio como ajudante de ordens do governador e, na data, 

tinha 22 anos, o que significa que nem era considerado totalmente responsável pelos 

seus atos, uma vez que só atingiria a maioridade aos 25 anos, no entanto, havia herdado 

os serviços de seu pai desde 1764. A patente do jovem oficial nos confirma os 

privilégios que adquiriu desde o início de sua carreira. Ser testemunha do casamento de 

sua irmã, ao lado do governador, era mais uma demonstração de seu status social. 

Lembrando que, ao nascer, João Carlos teve, como padrinho, outro governador da 

capitania das Minas Gerais, Gomes Freire de Andrada. 

O marido de Dona Maria Doroteia de Seixas da Fonseca, o Capitão 

Balthazar João Mayrink, também vinha de uma origem de certa nobreza e legitimidade, 

embora não fosse de fidalguia, como vimos na carta de brasão e armas de Francisco 

Sanches Brandão, marido de sua irmã, Izabel Feliciana Narcisa de Seixas. Além de sua 

patente de Capitão, aparece, na correspondência oficial, no desempenho de cargos 

públicos. Serviu como tesoureiro da Casa de Fundição de Vila Rica, entre 1767 e 1769, 

e, de acordo com a “lista de pagamentos do Capitão Baltazar João Mayrink, pelo serviço 

prestado no ofício de escrivão da Real Fazenda em 1775”372, arrematou o ofício de 

escrivão dos feitos da Fazenda, entre 1770 e 1775. 

O casal teve seis filhos, relacionados no Quadro 6, a seguir, sendo que uma 

delas morreu em “tenra idade”, e sobreviveram três filhas e dois filhos. Maria Doroteia 

faleceu ao dar à luz pela sexta vez, em 24 de agosto de 1775. Desse modo, o destino fez 

com que Teresa e Catarina cumprissem de outra maneira a função feminina que a 

sociedade e a família esperavam delas. As irmãs de Maria Doroteia, que permaneciam 

solteiras quando ela faleceu e moravam na casa da família, passaram a cuidar dos cinco 

sobrinhos. O Capitão Balthazar João Mairink, pai das crianças, se casou novamente e se 

mudou para Itaverava, em Minas Gerais. As crianças permaneceram com a família 

materna até a idade adulta, sob os cuidados das tias e com a tutela masculina do tio João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, também solteiro. Como não constituíram oficialmente a 

própria família, criaram, assim, os sobrinhos, desde que tinham as idades que 

relacionamos abaixo. 

 

                                                             
372 Casa dos Contos – Cx. 80 – 20125 – rolo 525 
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Quadro 6. Filhos de Maria Doroteia e de Balthazar (netos de Francisca e de 

Bernardo) 

Nome Nascimento/batismo  Idade em 1775  

(quando faleceu a mãe) 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas  
Conhecida como “Marília de 

Dirceu” Solteira 

b. 08/11/1767 VR 
f. 10/01/1853 VR 

8 anos 

Anna Ricarda Casimira de Seixas 

Casada com  
Valeriano da Costa Reis 

b. 21/10/1770 VR       

c. 26/11/1788 
f. 10/05/1836 VR 

5 anos 

José Carlos Mayrink da Silva Ferrão 

casou-se no Recife com 
Joanna Maria de Deus Gomes 

b. 07/01/1772 VR 

c.   /  /1806 BA ?  

f. 15/01/1846 PT 

3 anos 

Francisca de Seixas b. 16/11/1772 VR 
f.    VR 

Falecida ainda criança 

Emerenciana Joana Evangelista de 

Seixas Casou-se com 
Capitão Carlos José de Melo 

b. 02/07/1774 VR 

c. 25/05/1817?  

f. 06/04/1837 RJ 

1 ano 

Francisco de Paula Mayrink 

Casou-se com  
Eufrásia Francisca de Assis 

b. 24/08/1775 VR 

c.  /  /1806 VR 
f.23/12/1837 VR 

0 anos 

Batizado no mesmo dia 
em que faleceu a mãe ao 

lhe dar à luz 
Legenda: b. batismo; c. casamento; f. falecimento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira (2011) 

 

Passamos agora, brevemente, a relacionar a documentação e a atuação dos 

filhos do casal, no sentido apenas de demonstrar a continuidade das redes clientelares na 

terceira geração, se contarmos o início na ascendência de Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca e de Bernardo da Silva Ferrão, que seriam, portanto, aqui considerados segunda 

geração para este estudo, uma vez que a ascendência dos dois influenciou em sua 

trajetória. 

 

 

2.4.3.1 Maria Doroteia Joaquina de Seixas (segunda no nome): “Marília 

de Dirceu” 

 

 

É um desafio a tarefa de mencionar Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 

conhecida como “Marília de Dirceu”, de modo breve, tantas as facetas e a relevância da 
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mulher que viveu, e ainda vive, sob força do mito373 empreendido em torno do poeta e 

inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. Mas vamos nos deter aos aspectos que se 

conectam de modo mais relevante para o presente trabalho. 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas, homônima de sua mãe, nasceu no 

Antônio Dias e foi batizada na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, as duas grandes 

paróquias de Vila Rica. Ficou órfã de mãe aos oito anos de idade, foi criada por suas 

tias e tio maternos, Teresa, Catarina e João Carlos, com seus dois irmãos e duas irmãs. 

Conheceu seu noivo, Tomás, viu-o ser preso e levado embora, acusado do crime de 

inconfidência, frequentou as igrejas de Nossa Senhora da Conceição e de São Francisco 

de Assis, onde foi ministra da irmandade duas vezes. Conviveu com grande parte de 

seus familiares e viu morrer a maioria deles. Cuidou de assuntos burocráticos comuns à 

vida de uma moradora daquela vila, dedicou-se a atividades não somente religiosas, 

enfim, levou uma vida comum a uma mulher que viveu em sua época. 

A maior parte dos estudos sobre a personagem a tratam como a musa do 

poeta inconfidente, Tomás Antônio Gonzaga, e existe mesmo grande confusão na 

separação entre a personagem lírica e a mulher que viveu entre 1767 e 1853, em Vila 

Rica. Dentre as fontes que relacionam Maria Doroteia, estão seu registro de batismo, os 

Autos de Devassa da Inconfidência, o Livro de Entrada, Profissão e Expensa da 

Irmandade de São Francisco de Assis de Ouro Preto, o pedido de emancipação que fez 

em conjunto com sua irmã Emerenciana, as atas da Câmara Municipal de Ouro Preto, 

seu testamento e inventário e, por fim, jornais do Rio de Janeiro que a homenagearam 

por ocasião de sua morte. 

Comecemos citando seu batismo, em 4 de outubro de 1767, conforme 

segue, realizado por seu tio, irmão de seu pai, pertencente à Paróquia do Pilar de Ouro 

Preto. Ele próprio realizou o sacramento: “batizei e pus os santos óleos a Maria, 

inocente, filha legítima de Balthazar João Mayrink e de Dona Maria Doroteia Joaquina 

de Seixas”374. Acreditamos que esse seja o motivo que levou os filhos de Maria 

Doroteia e Balthazar João Mayrink a serem batizados na Paróquia do Pilar, quando o 

usual seria recebem esse sacramento na paróquia em que nasceram, a de Nossa Senhora 

da Conceição de Antônio Dias. “Foram padrinhos o atual Vigário, Reverendo Antônio 

                                                             
373 Assunto tratado por mim em Jardim (2019) e, originalmente, em minha dissertação de mestrado 

(JARDIM, 2014). 
374 Livro de batismo da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, termo de abertura, 1749, f. 149. 
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Correia Mayrink e Dona Maria do Rosário, moradora do Rio de Janeiro e tocou a 

criança por procuração o Alferes Theotônio José Moraes, morador nesta freguesia, do 

que para constar fiz esse assento. Coadjutor João Carvalho da Rosa”375. Como vimos, o 

batismo era importante sacramento religioso e também forma de criar e/ou de fortalecer 

laços de parentesco espiritual que, no caso, foram realizados com a família do pai da 

criança. Foram padrinhos seu tio, Padre Antônio Correia Mayrink, que aparece 

fartamente em documentação do Arquivo Público Mineiro376 em recebimentos de 

pagamento por despesas e festejos da Paróquia do Pilar; sua avó paterna que, na 

impossibilidade de se deslocar do Rio de Janeiro, enviou procuração para que outro 

“tocasse” a neta na ocasião. 

Depois disso, Maria Doroteia Joaquina de Seixas vai ser citada como noiva 

de Tomás Antônio Gonzaga nos ADIM. O acusado de participar do levante que era 

planejado para acontecer em Vila Rica declarou que a noiva foi o motivo que o levou a 

permanecer na vila, “porque estava justo a casar em Vila Rica [...] por isso lhe era mais 

cômodo o demorar-se naquela Vila alguns meses para levar sua mulher na sua 

companhia, do que ir para a Bahia”377. Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor em Vila Rica 

desde 1782, havia sido nomeado desembargador da Relação da Bahia, em 1786. 

Rodriguez Lapa378 destaca sua estranheza pelo fato de que, quando explodiu a denúncia 

da Inconfidência Mineira, em 1789, Tomás Antônio Gonzaga ainda estivesse em Minas. 

Passados três anos da nomeação e com consentimento da família da noiva, levantava 

suspeitas sobre ele, que ainda não havia se casado, se deslocado para a Bahia e 

assumido um dos cargos mais cobiçados da magistratura da época. Os magistrados não 

poderiam se casar na jurisdição em que servissem à Coroa, mas, naquele caso, poderiam 

ter se casado e mudado para a Bahia, que era uma capitania diferente. 

 

Quando acabou efetivamente o cargo de ouvidor, em setembro de 1788, 

Gonzaga pediu licença para casar. No requerimento alegava que já nem 

carecia dessa licença, pois a proibição para se casarem os ministros era só 

expressa para os casamentos efetuados nos lugares de suas jurisdições, o que 

se não verificava no requerente, já desembargador na Bahia. Contudo, dizia 

                                                             
375 Livro de batismo da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, termo de abertura, 1749, f. 149. 
376 CC, VR, cx. 3, doc. 10079, r. 501; CC, VR, cx. 141, doc. 21268, r. 542; CMOP, cx. 55, doc. 35. 
377 ADIM. Depoimento de Gonzaga na Ilha das Cobras a 17 de novembro de 1789. 
378 LAPA, 1942, p. XXIII-XXXVIII. 



166 
 
 

ele, queria mostrar a justa veneração em que tinha as sagradas ordens da 

Rainha, e por isso lhe requeria licença379. 

 

Se havia esperado em torno de três anos para se casar, porque apressou o 

casamento depois da denúncia contra a Inconfidência é a grande questão aqui. Após um 

namoro e um noivado de alguns anos, Tomás Antônio Gonzaga foi preso, interrogado e 

condenado, conforme registro dos ADIM. De acordo com cronologia de Joaci Pereira 

Furtado, no ano de 1792, “em sentença de 20 de abril Gonzaga é condenado a dez anos 

de degredo em Moçambique, então capitania portuguesa na África. Parte no dia 23 de 

maio com outros réus da Inconfidência, chegando ao seu destino em fins de julho”380. 

Lá, o poeta se hospedou na casa do ouvidor José da Costa Dias Barros, adoentado, e 

Gonzaga passou a auxiliá-lo em suas tarefas até a vinda de um substituto, que chegou e 

assumiu em 30 de agosto.  

Também no ano de 1792, foi publicada, pela Tipografia Nunesiana, a 

primeira edição do livro Marília de Dirceu381, parte I. No ano seguinte, em 9 de maio de 

1793, Tomás Antônio Gonzaga se casou “com Juliana de Souza Mascarenhas, com 

quem teve pelo menos dois filhos: Ana e Alexandre Mascarenhas Gonzaga. Seu sogro, 

Alexandre Roberto Mascarenhas, era traficante de escravos em Moçambique”382. 

Gonzaga faleceu em Moçambique, em 2 de maio de 1810, mas, segundo Joaci Pereira 

Furtado, seu registro de óbito nunca foi encontrado. 

O próximo registro que encontramos de Maria Doroteia é sua entrada, em 2 

de agosto de 1793, para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto, 

seguindo a tradição da família de fazer parte da irmandade religiosa. Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas professou na Ordem em 18 de março de 1795 e foi Ministra em duas 

ocasiões, nos anos de 1804 e 1835. A entrada, a profissão e o cargo de Ministra da 

Ordem tinham um alto custo em ouro. Veremos as despesas de Maria Doroteia, de sua 

tia e de outros membros da família com a irmandade adiante. 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas, segunda no nome, ficou órfã ainda 

criança, como vimos. Seu pai se casou novamente e foi residir em Itaverava. Sua irmã 

Anna Ricarda se casou, o irmão José Carlos Mayrink da Silva Ferrão foi para 

                                                             
379 LAPA, 1942, p. XXVI-XXVII. 
380 FURTADO, 1995, p. 22-23. 
381 FURTADO, 1995, p. 23. 
382 FURTADO, 1995, p. 23. 



167 
 
 

Pernambuco e lá aparece em documentação da administração portuguesa desde 1802383, 

e o irmão Francisco de Paula Mayrink seguiu carreira militar em Vila Rica e lá se casou. 

As irmãs solteiras, Maria Doroteia e Emerencina, moravam em casa de suas tias, Teresa 

e Catarina, e do tio João Carlos. Casa que, antes, era a residência de seus avós maternos. 

A 27 de novembro de 1805, as duas fizeram, em conjunto, emancipação, para que 

pudessem tratar, por exemplo, de assuntos de ordem administrativa e jurídica de modo 

autônomo. Em sua justificativa para emancipação,  

 

dizem [...] que elas precisam justificar o seguinte Justificarão que são filhas 
legítimas do capitão Balthazar João Mayrinck e sua mulher D. Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas, já falecida, e que vivem desde sua menor idade 

e por falecimento de sua mãe em companhia de seu tio, o coronel ajudante de 

ordens do governo João Carlos Xavier da Silva Ferrão.  

Que as justificantes são maiores de vinte e cinco anos, como mostram pelas 

certidões juntas, e que têm juízo e capacidade para se regerem e 

administrarem seus bens, sem dependência de tutor ou curador.  

[...]  

Pedem a V. Mercê designe mandar-lhes pagar em modo que faça fé384. 

 

A partir da emancipação, as duas irmãs poderiam cuidar de receber 

rendimentos, pagar contas e se manterem administrando, por exemplo, alguns escravos 

de ganho que possuíam, de acordo com recenseamento385 feito na região, em 1804. 

Nesse levantamento, o tio João Carlos Xavier da Silva Ferrão declarou que possuía três 

escravos; a tia Teresa Matilde da Silva Sotéria declarou seis escravos; Emerenciana, 

quatro escravos; Maria Doroteia e sua tia Catarina Leonor da Silva Sotéria não 

possuíam escravos, mas existe a possibilidade de não terem declarado.  

 

O fato de os inventários nem sempre trazerem alforrias concedidas pelos 

proprietários ao longo dos anos pode ser exemplificado pelo caso de Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas. No inventário dos bens de uma das principais 

musas dos inconfidentes não há qualquer menção à posse de escravos ou de 

cativos por ela manumitidos. No entanto, o nome dela aparece no Livro de 
Notas alforriando incondicionalmente, a 27 de junho de 1820, em Vila Rica, 

um crioulo de nome Suplício386. 

 

                                                             
383 AHU, PE, cx. 233, doc. 15711. 
384 GOMES, 1966, p. 26-28. 
385 MATHIAS, 1804, p. 123. 
386 GONÇALVES, 2011, p. 179. 
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Os escravos poderiam ser propriedade de Maria Doroteia ou mesmo 

herdados de suas tias ou tio, este último faleceu em 1820, ano em que alforriou o 

escravo Suplício. Importa sabermos que mantinham, na casa onde moravam, um 

contingente de mais de 15 escravos para realizarem as tarefas de casa, do plantio de 

hortas e do pomar existentes no vasto terreno da residência, para tratar dos cavalos e 

trastes da estrebaria, uma vez que o tio era oficial militar ativo na capitania e também 

para os trabalhos de ganho para a renda da família. 

Depois de sua emancipação, vamos encontrar fonte que mencione Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas já no ano de 1846, nas Atas da Câmara Municipal de Ouro 

Preto, assim denominada, uma vez que havia passado à cidade imperial em 1823. Nas 

atas, constam pelejas com a Câmara a respeito da cobrança de conserto de encanamento 

de água do chafariz público e de sua fonte privada de água. Vila Rica sempre teve águas 

abundantes pela existência de rios e nascentes na região, mas “as residências não 

dispunham de água encanada, seu abastecimento era algo fundamental [...] 

frequentemente os rios e os chafarizes públicos, forneciam o líquido precioso”387 para 

regular a utilização da água, importante recurso para a mineração. Assim, houve uma 

série de medidas e cartas régias que legislaram sobre o uso desse recurso natural, sendo 

a prioridade, logo que iniciado o agrupamento388. Também foram criadas normas contra 

o desperdício389, com inúmeras restrições com relação ao uso e ao abuso da água na 

capitania. 

Resumindo o caso relativo à água, a Câmara, que era responsável por gerir 

os chafarizes da cidade, mandou fazer neles alguns reparos. Depois de prontos, os 

moradores deveriam arcar com os referidos gastos por meio de um rateio. Como Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas possuía fonte particular em sua casa e não utilizava água da 

mina pública, ou seja, do chafariz em frente à sua casa, não quis entrar no rateio, por 

isso, foi autuada pela Câmara a pagar: “o procurador exige dela pagamentos de 

consertos de água e encanamentos feitos aquém do seu registro quando ela julga isenta 

de tais pagamentos e só sim deve pagar aqueles consertos que se fizeram do seu registro 

                                                             
387 ALGRANTI, 1997, p. 103. 
388 FONSECA, 2008, p. 179. 
389 VASCONCELOS, 1977; FONSECA, 2004, p. 113-115. 
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até a mina”390. Após cobranças registradas nas atas391 e a defesa por parte dela, ficou 

decidido que, de fato, não devia entrar no rateio. 

 

Em virtude do Despacho de V. S.as de 6 do corrente exarado no incluso 

requerimento de D. Maria Doroteia Joaquina de Seixas, informo a V. S.as que 

tendo procedido aos necessários exames a respeito do alegado pelo 

Suplicante acho que ela tem razão, para isso que não se utilizando da Mina 

Pública, e nem do Chafariz da Ponte não deve concorrer com quantia alguma 
para tais consertos e só sim relativamente, ao encanamento de que se utiliza; 

parecendo-me também de justiça que ela seja obrigada a consertar o seu 

encanamento, pois tendo ela pedido permissão para pouco tempo, até que o 

consertasse, ainda não o fez tendo se passado 16 anos. 

V. S.as resolverão a respeito – Ouro Preto 15 de abril 

Luiz José de Oliveira Jr 

Fiscal Suppe392. 

 

Ao examinarmos, o documento ficamos sabendo que existem outras 

pendências com relação à água. Nesta época, Maria Doroteia já tinha a idade de 79 anos 

e não sabemos as condições ou as razões de não ter mandado fazer manutenção na rede 

de água por tão longos anos, como informado na referida ata, mas acreditamos que seja 

em decorrência da idade e, possivelmente, por não possuir escravos para tal. Mas 

interessa-nos notar os assuntos cotidianos que dominavam a vida dos moradores no 

período, dentre os quais, vamos encontrar Maria Doroteia Joaquina de Seixas. 

Com a morte das tias Catarina e Teresa e com o casamento de Emerenciana, 

ao longo de 1817, passaram a residir, na casa que era herança da família, apenas Maria 

Doroteia e o tio João Carlos Xavier da Silva Ferrão, durante três anos ainda, até que ele 

também faleceu, no dia 18 de abril de 1820, e Maria Doroteia Joaquina de Seixas 

passou a morar sozinha. 

Por fim, temos o testamento e o inventário dos bens de Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas, que faleceu 10 de fevereiro de 1853, em Vila Rica. Seu testamento 

possui as disposições comuns para a época, testamenteiros e herdeiros, pedido de 

missas, desejo de local do sepultamento e os bens a serem legados. “Instituo como meus 

testamenteiros e universais herdeiros Dona Francisca de Paula Manso de Seixas e 

                                                             
390 CMOP, Ata de 6 de outubro de 1846, f. 75v. 
391 CMOP, Ata de 6 de outubro de 1846, f. 75-75v; CMOP, Ata de 14 de outubro de 1846, f. 77. 
392 GOMES, 1966, p. 94. 
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Anacleto Teixeira de Queiroga, que ao presente é residente no Rio de Janeiro”393. A 

primeira herdeira vivia em companhia da testadora, mas Anacleto era desconhecido das 

pessoas de Vila Rica naquela época. Este é um ponto do documento que se torna 

bastante polêmico. Os testamentos, no período, costumavam ser um tipo de acerto de 

contas em relação à vida da pessoa. Se tivesse algum tipo de pendência de ordem 

financeira, espiritual ou em sua vida “afetiva”, esta seria a última chance de resolução, 

digamos assim. Isso era sabido pelos costumes da época, assim, quando o nome de 

Anacleto Teixeira de Queiroga aparece listado com sua sobrinha, isso gerou muitas 

perguntas em Vila Rica e ainda gera. 

Anacleto é apontado, por Richard Burton394, como filho ilegítimo de Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas com o Capitão Teixeira de Queiroga. Além de Anacleto, 

Burton aponta mais duas filhas para os dois, o que mostra uma certa desinformação do 

viajante, pois, como veremos adiante, as duas meninas eram filhas de Emerenciana, 

irmã de Maria Doroteia. Mas Anacleto permanece com a maternidade indefinida.  

Toda essa questão levantada por Richard Burton vai culminar no livro 

publicado por Thomaz Brandão, professor em Ouro Preto e pelo primo em quarto grau 

de Maria Doroteia, com objetivo de esclarecer tais fatos, de levantar a trajetória da 

família e, principalmente, de resgatar a honra395 de Maria Doroteia Joaquina de Seixas. 

O livro de Brandão, publicado em 1932, tem o título de Marília de Dirceu396, alcunha 

que sempre retorna e cerca Maria Doroteia pela força do mito criado em torno da 

potente obra poética de Tomas Antônio Gonzaga, enriquecida pelos fatos da 

Inconfidência Mineira, que teria separado o casal. O texto do próprio Brandão é 

carregado de incertezas e dubiedades. No livro, conclui que a maledicência humana 

havia tomado Anacleto por filho de Maria Doroteia. Muito se escreveu sobre o caso397, 

                                                             
393 Anuário do Museu da Inconfidência, 1952, p. 256. 
394 BURTON, 1976. 
395 “Saindo em desagravo da memória de Maria Doroteia, escreveu o professor mineiro Tomás da Silva 

Brandão a obra Marília de Dirceu [...] na qual buscou recompor a verdade dos fatos e restaurar, ao 

menos em parte, o lustre do brasão dos Brandões, Silvas, Ávilas e Ferrões, famílias aparentadas, às 

quais se ligava a noiva de Gonzaga. Os três filhos louros e de olhos azuis, asseverou o Professor Silva 

Brandão, não eram de Doroteia e sim de sua irmã Emerenciana, moça de costumes folgados, também 
solteira. Ficou satisfatoriamente esclarecido o caso? Aparentemente, sim, se se der um crédito de 

confiança à primeira das duas irmãs” (FRIEIRO, 1981, p. 88).  
396 BRANDÃO, 1932. O livro e demais detalhes da vida e da construção do mito foram tratados em 

minha dissertação de mestrado (JARDIM, 2014). 
397 “Parece que era público e notório em Ouro Preto que Marília tinha sido mãe e avó. Esta ideia horroriza 

certamente os veneradores da memória da noiva de Gonzaga, os quais só concebem virgem e pura, fiel à 

lembrança do namorado poeta, como uma espécie de santa da legenda dourada da Conjuração Mineira. 
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mas não há documentação que comprove nenhuma das versões. Voltaremos ao tema da 

maternidade de Anacleto mais adiante, ao tratarmos de Emerenciana Joana Evangelista 

de Seixas. 

 Algumas questões finais podem ser apontadas nesta breve menção sobre 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas. O testamento foi escrito por sua própria mão e data 

de 2 de outubro de 1836, mas só foi aprovado pelo tabelião a 16 de maio de 1840398. 

Esse tempo parece ter feito Maria Doroteia refletir sobre mudanças que fez no 

documento, pois alterou o prêmio de Francisca, sua sobrinha e testamenteira, de 100$00 

(100 mil réis) para 400$000 (400 mil réis), o que sugere o aumento de gratidão ou 

recompensa por despesas feitas pela testamenteira, possivelmente com sustento e 

atenção dedicada a Maria Doroteia, já em idade mais avançada e que demandava 

cuidados extras. 

O monte mor apurado foi de 2:951$650 (dois contos, 951 mil e 650 réis), 

subtraindo 400$000 (400 mil réis) de prêmio da testamenteira Francisca, e coube a ela e 

Anacleto o valor de 1:275$825 (um conto, 275 mil e 825 réis) para cada um. Parte da 

herança era a casa da família no Antônio Dias, avaliada em 1:400$000 (um conto e 400 

mil réis), e que havia sido herdada por Maria Doroteia, de acordo com testamento de 

seu tio João Carlos Xavier da Silva Ferrão, falecido em 1820. Nesse momento, Maria 

Doroteia herdava todos os bens legados pela família, desde a chegada de seu avô 

Bernardo da Silva Ferrão e sua avó Francisca de Seixas da Fonseca, em 1735. Outra 

parte da herança deixada por Maria Doroteia em seu testamento veio da casa da Rua 

Direita, avaliada em 850$000 (850 mil réis), que era a residência de seus pais antes do 

falecimento de sua mãe. Fechando acordo entre os testamenteiros, “ambos os herdeiros 

têm convencionado em pagarem entre si as dívidas e despesas. Desta forma se darão por 

findas as sobreditas partilhas que acharão conformes e por isso se assinam comigo a 

                                                                                                                                                                                   
Entretanto, em que pode espantar que uma moça de alta prosápia ouro-pretana, como era Dª. Maria 

Doroteia, tivesse amores e fosse mãe solteira? Muitas princesas reais o foram, e muitas sinhazinhas de 

famílias emproadas [...] Lê-se no Diário de viagem do Imperador a Minas, 1881, publicado no Anuário 

do Museu Imperial, vol. XVIII, 1975, dado a lume em princípios deste ano: 19 de abril [...] Segui até o 

chafariz da ponte para ver a neta de Maria de Dirceu [sic], mulher de Carlos de Andrade, que fica perto. 

Apareceu à janela. É elegante e graciosa, porém não é beleza, tem ares de inteligente” (FRIEIRO, 1981, 
p. 88). O texto do Anuário traz, no entanto, uma nota de publicação dos Diários de Viagem do 

Imperador D. Pedro II, que diz: “Dª. Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a famosa Marília de Dirceu, 

não teve neta, pois faleceu solteira, em 1853. Coube ao inglês Richard F. Burton [...] propagar a calúnia 

de que Maria Doroteia teve descendência ilegítima, lenda destruída por Tomás Brandão, em livro a ela 

dedicado.” Ao que parece, sempre haverá os que defendam e os que ataquem a honra de Maria 

Doroteia. 
398 Anuário do Museu da Inconfidência, 1952, p. 256. 
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quem encarregarão de fazer as referidas. Ouro Preto, 18 de março de 1854”399. Ao fim 

deste trabalho, será possível comparar os bens herdados por Maria Doroteia, em 1820, e 

os que ela deixou em seu testamento. Houve grande desvalorização de alguns deles, a 

casa da família, por exemplo, como veremos, avaliada em 2:400$000 (dois contos e 400 

mil réis) no inventário do tio João Carlos, em 1820, teve perda de, aproximadamente, 

42% de seu valor no inventário de Maria Doroteia, em 1853. A comparação dos dois 

inventários, o de João Carlos Xavier da Silva Ferrão, de 1820, e o de Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas, de 1853, permite perceber a enorme diminuição do patrimônio entre 

eles, o que significa que, além da desvalorização de itens comuns aos dois inventários e 

do desgaste natural de alguns bens, provavelmente, Maria Doroteia teve de dispor 

daqueles bens para sua sobrevivência. Continuamos a tratar das irmãs e dos irmãos de 

Maria Doroteia, segunda no nome. 

 

 

 

2.4.3.2 Anna Ricarda Casimira de Seixas 

 

A segunda filha de Maria Doroteia, primeira no nome, e do Capitão 

Balthazar João Mayrink a nascer foi Anna Ricarda Casimira de Seixas, batizada em 21 

de outubro de 1770. O intervalo entre as duas filhas deve ser notado. Não existe regra 

nesse sentido, mas o mais comum, no período, é os filhos nascerem em intervalos 

menores, foi assim com suas irmãs, na maioria dos nascimentos e também com sua mãe, 

Dona Francisca de Seixas da Fonseca. No caso dela, o maior intervalo entre filhos 

ocorreu quando o marido, Bernardo da Silva Ferrão, estava de licença em Portugal. 

Anna Ricarda se casou com Valeriano da Costa Reis, com quem teve três filhos. 

 

Valeriano Manso da Costa Reis casou-se em 26/11/1788, às vésperas da 

Inconfidência Mineira, na capela do palácio do governador em Vila Rica – 

tendo como testemunhas o governador da capitania das Minas Gerais, Luiz 

Antônio Furtado de Mendonça, visconde e marquês de Barbacena, e o bispo 

de Mariana, dom Domingos da Encarnação Pontével – com Anna Ricarda 

Casimira de Seixas. [...] O casal foi primeiramente residir na casa do 

                                                             
399 Anuário do Museu da Inconfidência, 1952, p. 274. 
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Chafariz, na Rua Vira-Saia [...] em Antônio Dias, vizinha do Solar dos Ferrão 

[...]400. 

 

A hipótese, de maior probabilidade, é que todos esses casamentos tenham 

transcorrido com grandes festejos e participação de pessoas do maior status de Vila Rica 

da época. É possível que contaram com a presença de governadores como testemunhas e 

de todo um grupo de convidados oficiais a serviço do monarca nas Minas Gerais, 

advindos dos dois lados das famílias dos noivos e adicionados ao rol da rede criada com 

a família dos Ferrões, Seixas e Fonsecas. 

 

Valeriano Manso da Costa Reis, nascido, em 1760, em Vila Rica, falecido 

também em Vila Rica 1810. Alferes. Tenente do Regimento dos Dragões da 

capitania de Minas GERais, sediado em Cachoeira do Campo. Sargento-Mór. 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em sua “confissão”, menciona, 

entre outros motivos de insatisfação, o fato de ter sido preterido nas 

promoções, citando como exemplo contrário a rápida promoção de Valeriano 
Manso da Costa Reis, de alferes a tenente do Regimento dos Dragões401. 

 

Valeriano era filho de Manoel Manso da Costa Reis, advogado formado em 

30 de novembro de 1741, em Coimbra. Ainda de acordo com Edgardo Pereira, foi “Juiz 

de Órfãos de Vila Rica, Sargento-Mór em 1769. Fidalgo da Casa Real. Recebeu do 

Conde de Valadares, Álvaro Antônio de Noronha Abranches Castello Branco, 

governador e capitão-geral de Minas Gerais, uma data de sesmaria nos arredores de Vila 

Rica, origem da Fazenda do Manso” 402, uma das maiores propriedades de terras, 

relativamente próxima ao centro urbano da capitania. Dentre as propriedades que o 

sogro de Anna Ricarda declarou em seu testamento, estava um imóvel na Rua Direita, 

casa onde residia403. Tiveram três filhos: Bernardo, Valeriano Manso da Costa Reis e 

Francisco de Assis Manso da Costa Reis. 

 

2.4.3.3 José Carlos Mayrink da Silva Ferrão  

 

                                                             
400 FERREIRA, 2011, p. 139. 
401 FERREIRA, 2011, p. 138. 
402 FERREIRA, 2011, p. 138. 
403 Na atual Ouro Preto, abriga a sede da Fundação Gorceix. 
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Batizado em Vila Rica, em 5 de dezembro de 1771, foi o primeiro filho homem 

de Maria Doroteia Joaquina de Seixas e do Capitão Balthazar João Mayrink. Sua vida, 

no entanto, vai se desenrolar em Pernambuco, onde casou e teve expressiva atuação 

política até morrer. José Carlos Mayrink da Silva Ferrão casou-se em 1806, no Recife, 

com Joanna Maria de Deus Gomes, moça nascida no Recife, no ano de 1776, filha de 

Caetana Maria de Deus Pires Ferreira404 e de João Antônio Gomes. Quando se casou, já 

atuava naquela capitania pelo menos desde 1802405, pois aparece fartamente na 

correspondência oficial com o Conselho Ultramarino, na função de Secretário de 

Governo da capitania de Pernambuco. Evaldo Cabral de Mello, no entanto, tem como 

data de sua chegada ao Recife o ano de 1808. O secretário de governo José Carlos devia 

dar conta do cumprimento das ordens vindas do monarca, via Conselho Ultramarino406. 

Podemos ver aqui selecionadas, pelo menos, uma correspondência por ano, o que 

comprova sua atuação permanente até 1817, quando eclode a Revolução de 

Pernambuco407. De acordo com Evaldo Cabral de Mello 

 

José Carlos, mineiro de nascimento e irmão da Marília cantada por Gonzaga, viera para 
Pernambuco em 1808 como secretário de governo, casando numa das famílias abastadas 

do Recife. Com habilidade política convencionalmente atribuída à naturalidade, 

conseguira navegar admiravelmente entre os escolhos do período iniciado em 1817. 

Graças às suas relações com os revolucionários, não foi incomodado e, fracassado o 

movimento, fora na companhia do inglês Henry Koster tentar negociar com Rodrigo 

\lobo uma rendição honrosa para o governo republicano. Atitude que despertou a ira da 

alçada encarregada da repressão, de que escapou fugindo para a França com a 

conivência do governador Luís do Rego Barreto.408 

 

A grande surpresa é encontrarmos José Carlos Mairink da Silva Ferrão, que 

até as vésperas do movimento, era um funcionário e vassalo exemplar, a julgar pelos 

                                                             
404 Observamos que, de acordo com o sobrenome, a sogra de José Carlos Mairink da Silva Ferrão é 

ascendente do autor dos seis volumes da História do Parentesco em Pernambuco, Edgardo Pires 

Ferreira.  
405 AHU, PE, cx. 233, doc. 15711.  
406  AHU, PE, cx. 250, doc. 16735; AHU, PE, cx. 245, doc. 17050; AHU, PE, cx. 262, doc. 17553; AHU, 

PE, cx. 269, doc. 17889; AHU, PE, cx. 273, doc. 18201; AHU, PE, cx. 274, doc. 18359; AHU, PE, cx. 

277, doc. 18664. 
407 A Revolução de Pernambuco foi deflagrada em 6 de março de 1817, após a recorrência de uma seca na 

região, somada a questões de posse de terras e descontentamentos diversos com o governo monárquico. 
Oficiais militares iniciaram uma revolução, assumiram o poder e chegaram a instituir um governo 

provisório que durou cerca de dois meses. “O novo governo promulgou uma Lei Orgânica, enviada a 

todas as câmaras das comarcas de Pernambuco, que fixava a tese da soberania popular, determinava o 

regime republicano de governo, seguia como princípios a liberdade de consciência, de imprensa, a 

tolerância das religiões, adotando, porém, a religião católica como a religião do Estado” (VILLALTA, 

2003, p. 71). 
408 CANECA; MELLO (org), 2001, p.36-37. 
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ofícios e requerimentos trocados via Atlântico, nomeado dentro da comissão que 

assumiu o governo provisório revolucionário, envolvido no movimento. Após o 

monarca retomar o poder e dissolver as forças revolucionários iniciaram-se as 

tentativas, tanto por parte dos patriotas, os revolucionários republicanos, quanto dos 

realistas, que permaneceram monarquistas, de se beneficiarem ou, no mínimo, fugirem 

das sanções que o rei mandou executar contra os envolvidos.  

 

O caso mais chocante, entretanto, foi o de José Carlos Mairink da Silva 

Ferrão. O referido personagem era amigo pessoal e secretário do governador 

português deposto pelos patriotas, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 

Mas na Revolução atuou ativamente em prol do governo provisório, também 

como secretário e, derrotado o movimento, fez-se amigo do novo governador 
– Luiz do Rego Barreto –, mais uma vez atuando como experiente secretário. 

A amizade era tão estreita com Luiz do Rego Barreto que, na iminência de 

ser preso pelo crime de lesa-majestade, Mairink foi ajudado pelo próprio 

governador a esconder-se em seu palácio, sendo acobertado em sua fuga para 

a França! Não satisfeito, meses depois, Mairink retornou a Pernambuco e o 

governador interveio ao máximo, buscando evitar a prisão de seu protegido. 

Tais fatos não deixaram de pasmar seus contemporâneos409. 

 

Até conseguir se explicar, chegou a fugir410, como mencionado por Breno 

Gontijo de Andrade, e a julgar pelo desfecho, conseguiu o que pretendia e voltou ao 

cargo que tinha deixado, novamente como funcionário real, e se transformou em um dos 

“exemplos claros de patriotas que se passaram por realistas [...] José Carlos Mairink da 

Silva Ferrão, que foi importante membro do governo provisório em Pernambuco e 

também era irmão de Maria Doroteia, a noiva de Tomás Antônio Gonzaga”411. O caso já 

é assim considerado até mesmo por meio da genealogia do parentesco de Pernambuco, 

que também sugere o envolvimento de familiares da esposa de José Carlos Mairink. 

 

Em 07/03/1817, um dia depois da eclosão da Revolução Pernambucana (6 de 

março), José Carlos Mayrink da Silva Ferrão foi escolhido para o mesmo 

cargo de secretário, agora do recém-constituído governo provisório, que tinha 

Gervásio Pires Ferreira – tio de Joanna Maria de Deus Gomes, esposa de José 

Carlos – como figura proeminente da república pernambucana de 1817. Com 

o fracasso da revolução, foi protegido pelo novo governador português da 

província de Pernambuco, Luiz do Rego Barreto. Uma nova revolta ocorre 

em 05/10/1821 e culmina com a Convenção de Beberibe, quando então 

Gervásio é escolhido presidente da junta de governo de Pernambuco e Luiz 

                                                             
409 ANDRADE, 2019, p. 47. 
410 GERAZ DO LIMA, 1818. 
411 ANDRADE, 2019, p. 45. 
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do Rego Barreto é destituído do cargo de capitão geral e governador da 

província412. 

 

De fato, a maior surpresa no caso é ele ter conseguido transitar tão bem do 

governo monárquico para o revolucionário e de volta, como vassalo fiel do príncipe 

regente D. João. Muitos foram aqueles que enviaram cartas ao monarca para que não os 

julgassem por culpados e José Carlos Mairink “usou o mesmo artifício [...] confiando na 

retidão de Vossa Excelência, nas suas reconhecidas luzes, na bondade do seu coração, 

que se previna e acautele contra as asserções dos meus delatores”413. Não somente 

permaneceu como atingiu cargos mais altos ainda, como de Presidente414 da Província 

de Pernambuco. 

 

Com o Império do Brasil, proclamado em 07/09/1822, José Carlos Mayrink 

da Silva Ferrão é nomeado primeiro presidente da província de Pernambuco, 

cargo que exerce de 23/05/1825 a 12/04/1826, e, posteriormente, terceiro 

presidente, no período de 30/01/1827 a 24/12/1828. José Carlos Mayrink da 

Silva Ferrão transferiu a capital de Pernambuco de Olinda para o Recife. Foi 

senador do Império por Pernambuco em 1826-1846415. 

 

José Carlos Mayrink da Silva Ferrão e Joanna Maria de Deus Gomes 

tiveram três filhas, Caetana Maria Joaquina Dorotheia de Seixas Ferrão, Maria 

Catharina Leonor de Seixas Ferrão e Joanna Ricarda Marcelina de Seixas Ferrão. Nos 

nomes das filhas, vemos desfilar “homenagens” aos nomes de suas tias e irmãs. 

 

 

2.4.3.5 Emerenciana Joana Evangelista de Seixas  

 

Emerenciana é uma das mulheres que gozou de maior autonomia feminina 

comparada a outras da família, sob o ponto de vista dos casamentos e do modo como 

seguiu sua vida. A quinta da prole de Dona Maria Doroteia e do Capitão Balthazar João 

                                                             
412 FERREIRA, 2011, p. 93. 
413 ANDRADE, 2019, p. 46. 
414 Projeto Resgate [OFÍCIO da câmara dos vereadores da vila de Goiana, em Pernambuco, relativo à 

nomeação de José Carlos Mairink da Silva Ferrão para presidente de província]. Pernambuco [Recife, 

PE ]: [s.n.], 23/05/1824. 3p. 
415 FERREIRA, 2011, p. 93. 
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Mairink, foi batizada no dia 2 de julho de 1774, em Vila Rica. Se casou com o Capitão 

Carlos José de Melo, mas o caminho que a levou ao casamento é bem diferente do 

costumeiro, se compararmos com a conduta esperada para as mulheres do seu grupo 

social no período, como já foi tão reiterado ao longo do texto. Isso nos leva a mencionar 

seu protagonismo em um período que, via de regra, não acolhia muito bem o 

concubinato, mas que convivia com ele invariavelmente, fosse velado ou público e 

notório. 

Emerenciana tinha apenas um ano de idade quando ficou órfã de mãe e passou a 

ser criada, com os outros quatro irmãos, pelas tias Teresa e Catarina. Na juventude, sua 

convivência cotidiana maior foi com a irmã Maria Doroteia, que tinha oito anos quando 

a mãe delas faleceu. Quando a outra irmã, Anna Ricarda, se casou em 1788, com 18 

anos de idade e foi morar na Fazenda do Manso com o marido, o Tenente Valeriano 

Manso da Costa Reis, Emerenciana tinha 14 anos e Maria Doroteia 21 anos de idade. O 

irmão José Carlos Mairink da Silva Ferrão foi viver em Pernambuco e, oficialmente, 

aparece como Secretário de Governo desde 1802, mas é possível que já vivesse por lá 

antes disso. Por fim, temos o irmão Francisco de Paula Mairink, que se tornou cadete na 

última década do século XVIII e se casou em 1806. Permaneceu em Vila onde constituir 

sua família.  

O ano de 1817 foi marcante para Emerenciana e para o núcleo familiar onde 

estava acostumada a viver. Fora desse núcleo, ela vivia, já há muitos anos, uma vida 

própria. Pelo que nos dizem as fontes, tinha duas filhas, mas existe a hipótese de que, 

talvez, tivesse também um filho. Por fim, no ano de 1817, os acontecimentos 

culminaram com seu casamento. Explicaremos. 

Sobre os acontecimentos que levaram ao casamento de Emerenciana, o que 

é possível registrar vem de algumas fontes cartoriais esparsas, datas de batismo, 

casamentos e de relatos de Thomaz Brandão, primo em quarto grau das irmãs Maria 

Doroteia e Emerenciana. Edgardo Pires Ferreira, em sua genealogia do parentesco em 

Pernambuco, vai levar em consideração boa parte da versão contada por Thomaz 

Brandão, focada na necessidade de esclarecer esses fatos e de “redimir” a memória da 

prima, a quem ele chama de “Marília”, pela força do nome lírico que ela carrega 

consigo. Essa memória havia sido manchada, principalmente, pelo livro de Richard 
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Burton416, publicado em 1869, na Inglaterra. Essa história já foi tratada durante a 

pesquisa de mestrado417, portanto, vamos mencioná-la de modo resumido, de acordo 

com os aspectos que interessam à presente pesquisa. Por meio de fonte documental 

sobre uma donzela raptada, Maria Beatriz Nizza da Silva também se refere ao motivo 

que levou ao casamento de Emerenciana Joana Evangelista de Seixas, mas sem saber 

que ela era irmã de Maria Doroteia. 

Para chegarmos aos acontecimentos de 1817, na vida de Emerenciana, é 

preciso começar por Maria Doroteia Joaquina de Seixas, irmã de Emerenciana, quando 

registra, em seu testamento418, que “instituo por meus testamenteiros e universais 

herdeiros D. Francisca de Paula Manso de Seixas, que vive em minha companhia, e 

Anacleto Teixeira de Queiroga, que ao presente é residente no Rio de Janeiro”419. 

Francisca de Paula Manso de Seixas era sobrinha. Era esperado que fosse herdeira de 

Maria Doroteia, pois morava com a tia para lhe fazer companhia, devido à sua idade 

avançada. Ocorre que se Anacleto aparece no testamento de Maria Doroteia como 

herdeiro, significa, definitivamente, uma comprovação de que a declarante detinha por 

ele grande afeição. Contudo, a documentação não revela se a menção de Anacleto seria 

por ser sobrinho ou filho dela e se, talvez, buscasse fazer algum reparo em sua morte 

que não havia conseguido fazer em vida. O testamento não deixa nenhuma explicação, 

mas abriu espaço para inúmeras especulações. 

Uma das primeiras especulações a ser registrada, por escrito, veio do 

viajante Richard Burton, que foi a Ouro Preto, ouviu muitas histórias e afirmou que 

Anacleto era filho ilegítimo de Maria Doroteia420 com o Capitão Manuel Teixeira de 

                                                             
416 “Saindo em desagravo da memória de Maria Doroteia, escreveu o professor mineiro Tomás da Silva 

Brandão a obra Marília de Dirceu [...] na qual buscou recompor a verdade dos fatos e restaurar, ao 

menos em parte, o lustre do brasão dos Brandões, Silvas, Ávilas e Ferrões, famílias aparentadas, às 

quais se ligava a noiva de Gonzaga. Os três filhos louros e de olhos azuis, asseverou o Professor Silva 

Brandão, não eram de Doroteia e sim de sua irmã Emerenciana, moça de costumes folgados, também 

solteira. Ficou satisfatoriamente esclarecido o caso? Aparentemente, sim, se se der um crédito de 

confiança à primeira das duas irmãs” (FRIEIRO, 1981, p. 88).   
417 JARDIM, 2014. 
418 Anuário do Museu da Inconfidência, 1952, p. 256. 
419 Anuário do Museu da Inconfidência, 1952, p. 256. 
420 “Parece que era público e notório em Ouro Preto que Marília tinha sido mãe e avó. Esta ideia horroriza 

certamente os veneradores da memória da noiva de Gonzaga, os quais só concebem virgem e pura, fiel à 

lembrança do namorado poeta, como uma espécie de santa da legenda dourada da Conjuração Mineira. 

Entretanto, em que pode espantar que uma moça de alta prosápia ouro-pretana, como era Dª. Maria 

Doroteia, tivesse amores e fosse mãe solteira? Muitas princesas reais o foram, e muitas sinhazinhas de 

famílias emproadas. [...] Lê-se no Diário de viagem do Imperador a Minas, 1881, publicado no Anuário 

do Museu Imperial, vol. XVIII, 1975, dado a lume em princípios deste ano: 19 de abril [...] Segui até o 
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Queiroga, além de atribuir a eles mais duas filhas. O nome de Anacleto Teixeira de 

Queiroga no testamento faz com que a afirmação de Richard Burton não seja 

considerada tão especulativa assim. Queiroga foi comerciante conhecido na capitania e 

que, durante um bom tempo, foi sujeito de grandes posses em Vila Rica. Era morador 

de uma casa no Largo da Igreja de São Francisco de Assis, na esquina em frente à 

residência do ouvidor421. 

Conforme está registrado no testamento de Maria Doroteia, Anacleto usa o 

sobrenome do pai, o que indica que ele o teria assumido como filho. Para Maria 

Doroteia, não haveria nenhum impedimento formal em estabelecer uma relação com 

Manuel Queiroga. Após os acontecimentos da Inconfidência Mineira, seu antigo noivo, 

Tomás Antônio Gonzaga, já havia se casado422, em Moçambique, no ano em que foi 

degredado, em 1793, e faleceu por lá, em 1810. Quando nasceu Anacleto, em julho de 

1794, Maria Doroteia tinha 26 anos, completaria 27 em outubro, e Emerenciana tinha 20 

anos completos. 

Tomaz Brandão, no entanto, em seu livro sobre a ascendência dos Ferrões, 

Seixas e Brandões, afirma que Anacleto, na verdade, era filho de Manuel Queiroga com 

Emerenciana Joana Evangelista de Seixas, mas que não assumiram o relacionamento ou 

o filho publicamente. Após o nascimento, Anacleto foi “exposto” em 13 de julho de 

1794, à porta da casa de Manoel Ferreira da Silva Cintra423, uma família amiga dos 

Ferrão, localizada em frente à igreja de São Francisco de Assis. “Em 30/07/1794, na 

igreja matriz de N. Sa do Pilar de Vila Rica, o reverendo coadjutor José Carneiro de 

Moraes batizou e pôs os santos óleos a Anacleto, filho inocente de pais incógnitos. 

Foram padrinhos os mesmos Manoel Ferreira da Silva Cintra e Anna Isabel de Ulhoa, 

ambos da freguesia de Antônio Dias”, que seriam amigos de Queiroga e de 

Emerenciana, “dado que em 14/07/1793 vemos Emerenciana e Queiroga como 

padrinhos de batismo da filha de Manoel e Anna Isabel, a qual recebeu o nome da 

                                                                                                                                                                                   
chafariz da ponte para ver a neta de Maria de Dirceu [sic], mulher de Carlos de Andrade, que fica perto. 

Apareceu à janela. É elegante e graciosa, porém não é beleza, tem ares de inteligente” (FRIEIRO, 1981, 

p. 88). O texto do Anuário traz uma nota de publicação dos Diários de Viagem do Imperador D. Pedro 

II que diz: “Dª. Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a famosa Marília de Dirceu, não teve neta, pois 
faleceu solteira, em 1853. Coube ao inglês Richard F. Burton [...] propagar a calúnia de que Maria 

Doroteia teve descendência ilegítima, lenda destruída por Tomás Brandão, em livro a ela dedicado”. Ao 

que parece, sempre haverá os que defendam e os que ataquem a honra de Maria Doroteia.   
421 A casa onde de Manuel Teixeira de Queiroga morava abriga atualmente, em Ouro Preto, o Hotel 

Mondego. 
422 GOMES, 1966, p. 17. 
423 FERREIRA, 2011, p. 97. 
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madrinha Emerenciana”424. Não existe nenhum registro que possa confirmar quem era, 

de fato, a mãe de Anacleto. Como ele vivia no Rio de Janeiro, onde foi enviado para 

estudar Medicina, seu nome foi resgatado à história de Vila Rica quando veio assumir o 

lugar de testamenteiro e herdeiro de Maria Doroteia Joaquina de Seixas. 

Anacleto, cuja maternidade Thomaz Brandão atribui a Emerenciana, teria 

manchado a honra da moça e seria o motivo pelo qual, quando ela e Carlos José de 

Mello se “enamoraram” por volta de 1800, ele não teria se comprometido em casamento 

naquele momento. No entanto, tiveram duas filhas antes de, finalmente, se casarem. 

 

Aos vinte e um de abril de mil e oitocentos, o coadjutor Hipólito Antônio de 

Freitas batizou e pôs os santos óleos a Carlota, parvula exposta a vinte e três 

de março próximo passado à porta de João da Costa Pereira, casado. Foram 

padrinhos o reverendo Antônio Ferreira de Araújo e Dona Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas, por procuração que apresentou o capitão Bento Pereira 

Marques, todos desta freguesia425. 

 

A menina foi exposta a 23 de março de 1800, em casa de João da Costa 

Pereira, casado com Maria Gonçalves da Assunção, ambos pardos, forros e, de acordo 

com Thomaz Brandão, conhecidos do padre Antônio Ferreira, que a batizou em 21 de 

abril de 1800. O padre, que morava com a irmã dele, teria levado a menina Carlota para 

ficar sob os seus cuidados. 

Como é possível observar pelas datas, passaram-se 17 anos até que 

ocorresse o casamento. Antes disso, ocorreu o falecimento de Balthazar João Mairink, 

em 14 de janeiro de 1815, pai de Emerenciana e de Maria Doroteia. De acordo com 

Thomas Brandão, as duas filhas solteiras haviam morado com o pai em Itaverava, 

durante alguns anos. Com o falecimento do pai, Emerenciana teria voltado a morar em 

Vila Rica e, consequentemente, reencontrado Carlos José de Mello. Com a volta do 

relacionamento, Emerenciana deu à luz à outra menina. 

 

Aos dezesseis de fevereiro de mil e oitocentos e dezesseis, o Reverendo José 

Cândido de Moraes batizou e pôs os santos óleos à inocente Maria, exposta 

em casa do capitão Carlos Mello. Foram padrinhos o Reverendo Antônio 

                                                             
424 FERREIRA, 2011, p. 97. 
425 BRANDÃO, 1932, p. 336. 
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Ferreira de Araújo e Dona Anna Ricarda de Seixas, viúva e moradora nesta 

freguesia426. 

 

A segunda filha, Maria de Mello, foi exposta à casa do próprio pai, Carlos 

José de Mello, que a aceitou para criar. O pároco Antônio Ferreira de Araújo, 

conhecedor de toda a situação desde o nascimento da primeira filha, foi novamente 

padrinho. Dessa vez, a madrinha foi Anna Ricarda, irmã de Emerenciada, que, de 

acordo com Thomaz Brandão, a teria acolhido em sua fazendo, no Manso, durante os 

períodos de gestação, um modo comum de esconder o período de gravidez, até que se 

resolvesse o destino da criança. Como veremos confirmado na documentação, a 

primeira filha, Carlota Joaquina de Mello, tinha ido morar com o pai desde que tinha 

completado 14 anos de idade, assim, as duas meninas estariam aos cuidados dele. O 

casamento de Carlos José de Mello e de Emerenciana Joana Evangelista de Seixas 

ocorreu porque assim foi necessário, para que a filha Carlota Joaquina de Melo, cujo 

nome homenageia a esposa do monarca D. João VI, pudesse se casar sem que 

carregasse o peso de “exposta” na sua condição.  

 

No decorrer do século XVIII, nada mudou em relação ao relevo que se dava à 

honra carnal da mulher, especialmente das moças consideradas “de família”. 
Quase no fim do século, infamar e causar prejuízos futuros a mulheres dessa 

condição continuava sendo agravante de qualquer delito427. 

 

Assim, chegamos ao ano de 1817, com inúmeros acontecimentos 

interligados à Emerenciana. Em Pernambuco, o irmão estava totalmente envolvido na 

revolução dos patriotas versus realistas, desde 6 de março. Como já vimos, José Carlos 

Mairink, de secretário do governo monarquista passou a secretário do governo 

provisório. Lá pelos meses de maio e junho, após a submissão dos rebeldes pela Coroa, 

José Carlos teve de fugir. Depois, voltou ao mesmo governo inicial, novamente fiel à 

Coroa. Enquanto aconteciam as peripécias do irmão de Emerenciana, em Pernambuco, 

uma das tias que a haviam criado desde criança, Dona Catarina Leonor da Silva Sotéria, 

faleceu em Vila Rica, no dia 5 de abril428. Na sequência cronológica, Emerenciana se 

casou no dia 25 de maio, em circunstâncias que detalharemos a seguir. Por fim, a outra 
                                                             
426 BRANDÃO, 1932, p. 351. 
427 LEWKOWICZ, 2007, p. 544. 
428 OTSFA, Entradas e profissões, liv. 2, f. 122, 171, 211 e 261. 
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tia que a havia criado, Teresa Matilde de Seixas da Silva Sotéria, também faleceu, em 

Vila Rica, no dia 3 de agosto. Em algum ponto ao longo daquele ano, ocorreu que a 

primeira filha, Carlota Joaquina de Mello, agora com 17 anos, foi raptada. 

  

As acusações de rapto eram cuidadosamente examinadas pelas autoridades, 

pois poderiam ocultar um estratagema para a realização de um casamento que 

de outro modo seria improvável, pela diferença de condição social. À Mesa 

do Desembargo do Paço do Rio de Janeiro, já no período joanino, chegou 

uma petição de Carlos José de Melo, cavaleiro da ordem de São Bento de 

Avis, capitão e ajudante do Regimento de Cavalaria de Linha, queixando-se 

de que o ouvidor de Vila Rica, Antônio José Duarte Gondim, lhe havia 

raptado a filha429. 
 

 

O pai de Carlota se declara um pai amoroso, que dedicava à filha “os 

melhores sentimentos de religião e de honra”, e tinha, inclusive, contratado o casamento 

dela, mas não com o ouvidor. Esse é, aliás, um bom motivo para se arquitetar um rapto, 

pois, com um só golpe, evitaria um casamento indesejado e providenciaria o desejado 

matrimônio com o raptor. Maria Beatriz Nizza da Silva trabalha com a petição de 

Carlos José de Melo em um dos capítulos de seu livro, Donas mineiras do período 

colonial, no entanto, desconhece que se trata da filha de Emerenciana. 

 

Ora a jovem, de noite, saiu de casa por persuasão do ouvidor, como se podia 
provar por uma “carta de sedução” da própria letra do magistrado. Este 

conservou a moça “debaixo das suas vistas para maior injúria e vexame” do 

pai. Em resposta a “tão afrontosa ofensa feita à sua honra”, o capitão 

pretendia propor uma ação de querela contra o ouvidor, ação esta que as leis 

lhe permitiam em casos semelhantes. Mas, como não podia querelar um alto 

magistrado sem licença régia, com sua petição esperava alcançar essa 

autorização430. 

 

De acordo com Maria Beatriz Nizza da Silva, a Mesa pediu informações 

sobre o assunto ao governador das Minas, em março de 1817, mas ele se limitou a 

informar, em junho, que o capitão Carlos José de Melo não era casado, nem constava 

que tivesse filha legítima e considerava o ouvidor incapaz de tal ato. De certo, o caso 

devia ser público em Vila Rica e seria praticamente impossível não chegar aos ouvidos 

                                                             
429 SILVA, 2017, p. 100. 
430 SILVA, 2017, p. 100. 
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do governador tão cavalheiresca história, mas ele se postou ao lado do ouvidor e se 

valeu da ilegitimidade da filha, resultado do concubinato do capitão, impedindo-o da 

querela com o magistrado que continuava de posse de Carlota. Depois, Carlota passou à 

casa de Francisco de Paula, que só aparece assim denominado, mas acreditamos que 

poderia ser seu tio, Francisco de Paula Mairink, irmão mais novo de Emerenciana. A 

exclusão do sobrenome do documento pode ser proposital para poupar o registro do 

sobrenome da família da qual descendia. 

Esse foi o motivo que impulsionou o pronto casamento de José de Melo 

com Emerenciana e que tornaria legítima toda a situação ao restaurar a honra do capitão 

ou por meio da esperada querela com o magistrado ou do casamento com a filha. José 

Carlos Mello enviou outra petição em que informava o rapto de outra moça em 

Mariana, de quem o ouvidor teria duas filhas que criava. 

O caso é mencionado também por Thomaz Brandão, que transcreve na 

íntegra a carta do governador em resposta à segunda petição de Carlos Mello e com 

informações solicitadas do Rio de Janeiro  

 

sobre o requerimento de Carlos José de Mello, em que queixa do atual 

ouvidor de Vila Rica, Antônio José Duarte de Araújo Gondim, lhe haver 

raptado a filha, conservando-a em sua companhia com escândalo público e 

em que pede que o dito ouvidor seja obrigado a desposá-la ou que seja 

recolhida a qualquer convento de freiras, sendo dotada e sustentada à custa 

do mesmo ouvidor431.  

 

Carlos José de Mello, que não havia se casado com Emerenciana, agora, se 

viu às voltas com o atual ouvidor de Vila Rica, que fugiu com sua filha sem se casar 

com ela. Os ânimos se exaltaram, ele denunciou e exigiu reparação em correspondência 

oficial ao monarca, no Rio de Janeiro, e o caso parece ter se complicado com idas e 

vindas de petições e respostas oficiais. Com a hipótese de ter fugido com o noivo, sua 

honra e a de todos os envolvidos corriam grave risco, pois “qualquer crime agravava-se 

quando envolvia donzelas desamparadas e honras desprotegidas”432. O ouvidor Antônio 

José Duarte de Araújo Gondim era influente e, afirmava o governador da capitania, que 

era de boa reputação.  

                                                             
431 BRANDÃO, 1932, p. 458-459. 
432 LEWKOWICZ, 2007, p. 543. 
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Como correra o rumor de que a saída da jovem de seu local de morada tinha a 

ver com o ouvidor, este achou por bem defender-se: “foi logo da minha 

primeira e constante intenção desposar-me com ela, e o teria imediatamente 

feito se não obstasse o não ser ela então legítima, não se sabendo por isso a 

que qualidade de família pertencesse”. Mas, como em seguida se soube ser a 

jovem “de nobreza e distinto nascimento” e ter o pai casado ocultamente e 

por procuração, resolvendo assim a situação de ilegitimidade por meio do 

subsequente matrimônio, o ouvidor já não hesitava em receber Carlota 

Joaquina por mulher433. 

 

A história deixava os dois vassalos do rei, dois funcionários da Coroa, 

publicamente expostos por questões pessoais. Nesse quadro, segue o parecer da Mesa, 

no Rio de Janeiro, capital do império Português e onde vivia D. João VI. A resposta foi 

redigida com base em depoimento do governador de Minas Gerais, que, por sua vez, 

ouviu o ouvidor, raptor, em depoimento. 

Dando continuidade ao processo434, que se estendia ao longo de 1817, de 

acordo com o governador, não constava a ele que tivesse nenhuma queixa, nem havia 

nada que desabonasse a conduta do ouvidor Antônio José Duarte de Araújo Gondim em 

todos os lugares em que já havia prestado serviço, bem como no que servia agora, Vila 

Rica, e, ao que tudo indica, ele compareceu devidamente “para declarar [ao governador] 

os motivos de não ter realizado há mais tempo o intento de desposar-se com a filha do 

Suplicante [Carlos José de Mello] sendo um dos mais poderosos a falta de licença régia, 

que pretendia solicitar em ocasião oportuna”, em que o ouvidor pede o perdão real, 

confia na “alta benignidade de V. Majestade” e pede ao governador que interfira junto à 

D. João VI.  

O argumento mais forte do ouvidor, em sua defesa junto ao governador e 

contra o requerimento de Carlos José de Mello, é que seu acusador “não era casado e 

que não tinha filha legitima, uma vez que era ainda considerada exposta”. Ao se casar 

com Emerenciana, no entanto, Carlos sana todas as faltas anteriores no sentido de poder 

dar estado à sua filha. Com relação à Carlos José de Mello, pai que não havia assumido 

a paternidade da filha, até então, diz o governador que  

 

                                                             
433 SILVA, 2017, p. 102. 
434 ANRJ, DP, cx. 25, pac. 2, doc. 27. 
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arguindo-o de libidinoso e dos outros fatos que diz praticara em consequência 

disto, inculcando-se aliás muito exato, até nos deveres religiosos, ele mesmo 

se declara pai natural da sobredita sua filha, a qual foi nascida e exposta e 

como tal batizada no ano de 1800 sendo padrinho o padre Antônio Ferreira 

de Araújo a rogo do suplicante, por intercessão do qual a levou para sua casa 

e a conservou em companhia de uma irmã até a idade de catorze anos, 

entregando-a então ao mesmo suplicante, segundo atesta o mesmo padre, sem 

contudo estar ainda casado com a mãe dela, por isso que somente agora se 

casara com ela em oratório particular na noite de 25 de maio do corrente ano, 
talvez para remover o fundamento com que se recusara aquele primeiro 

requerimento e poder intentar o presente435. 

 

O governador explica ao monarca que havia dado permissão para a 

realização do casamento da filha de Carlos José de Mello. Maria Beatriz Nizza da Silva 

menciona, em cronologia dos fatos, que a autorização para o casamento foi dada pelo 

monarca em 18 de novembro de 1817, mas que o casamento, na verdade, já havia 

ocorrido em Vila Rica desde o dia 30 de outubro, talvez devido à urgência na solução 

do empasse. Entendemos que todo o transcorrido havia criado enorme desconforto e 

disputa na capitania das Minas Gerais.  

 

O pai só casara com mãe da raptada em um oratório particular (tratava-se, 

portanto de um casamento clandestino) no mesmo ano em que encaminhara a 

queixa do rapto, em 1817, a fim de regularizar sua situação matrimonial e 

assim ser mais facilmente atendido em sua petição. [...] Por outro lado a 
jovem, que segundo o pai fora raptada pelo ouvidor, encontrava-se morando 

em casa de “pessoas de distinto nascimento e honestidade”, o que excluía a 

acusação de crime e escândalo. Concluía o desembargador que o ouvidor se 

dispusera a casar com a jovem, pois havia entre os dois “uma recíproca 

afeição, que tinha por fim o consórcio conjugal”436. 

 

O documento foi remetido do Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1817 e 

ratificado pelo monarca no Palácio da Boa Vista, em 12 de janeiro de 1818437. Nesse 

ponto, observamos que, ao longo de toda a extensa correspondência oficial, o nome de 

Emerenciana e de Carlota não são mencionados em momento algum, talvez para 

preservá-las. Esse pode ser o motivo pelo qual Maria Beatriz Nizza da Silva não 

identificou de quem se tratava toda a história. 

                                                             
435 BRANDÃO, 1932, p. 458-464. 
436 SILVA, 2017, p. 103. 
437 BRANDÃO, 1932, p. 458-464. 
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Carlota Joaquina de Mello enamorou-se pelo ouvidor de Vila Rica, Antônio 

José Duarte de Araújo Gondim, e ficou grávida, ao que tudo indica, durante o rapto e se 

casaram no dia 30 de outubro de 1817. A história de matrimônio de Emerenciana, 

seguida do modo como se deu o matrimônio de sua filha, acontece já entre o fim do 

século XVIII e o início do XIX. Lembramos que sua prima, Beatriz Francisca de Assis 

Brandão, mulher de grande protagonismo feminino, professora, detentora de vasto 

conhecimento e leitura, também havia tido um casamento diferente dos padrões, mas, 

conhecendo seus direitos e sabendo se valer deles, conseguiu se divorciar do marido e ir 

viver no Rio de Janeiro, também no início do século XIX. 

Assim, com a primeira filha com 17 e a segunda com dois anos de idade, os 

pais se casaram com o objetivo de permitir o enlace da filha. “Carlota casou-se em 

30/10/1817 às 11 horas da noite, na igreja de São Francisco de Assis de Vila Rica, com 

Antônio José Duarte de Araújo Gondim, nascido em 1782, no Recife [...] Filho de João 

Bernardo de Lima Gondim e de Manoela de Araújo”438. Antônio José Duarte de Araújo 

Gondim, o então marido de Carlota Joaquina de Mello, era bacharel formado em 24 de 

janeiro de 1805, em Leis, em Coimbra439, onde havia sido matriculado em 31 de 

outubro de 1800, com 18 anos de idade, no ano em que Carlota nasceu. Como era 

ouvidor, Gondim aparece em vasta correspondência oficial do Governo das Minas 

Gerais440. Além da primeira filha, Manoela, Carlota Joaquina de Mello e Antônio José 

Duarte de Araújo Gondim foram pais441 de Antônio José Duarte de Araújo Gondim 

[segundo do nome]; Josepha Leopolda de Mello Gondim, nascida no Recife e falecida 

ainda criança; e de Maria José de Mello Gondim, nascida no Rio de Janeiro. 

Na data de 12 de fevereiro de 1818, ou seja, já no ano seguinte ao 

movimentado ano de 1817, em Vila Rica, Carlota e João Bernardo tiveram uma filha, 

Manoela Carolina de Melo Gondim, nome da avó paterna. Como se casou em outubro e 

deu à luz quatro meses depois, significa que estava grávida quando se casaram. Isso fez 

de Emerenciana e Carlos Mello avós, pouco tempo após, finalmente, se casarem. 

 

                                                             
438 FERREIRA, 2011, p. 100. 
439 AUC, UC, Índice de Alunos da Universidade de Coimbra, Atos n. 8, f. 183. 
440 APM, SG, MG, cx. 81, doc. 38; APM, SG, MG, cx. 102, doc. 56; APM, SG, MG, cx. 88, doc. 28; 

APM, SG, MG, cx. 96, doc. 38. 
441 FERREIRA, 2011, p. 94. 
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2.4.3.6 Francisco de Paula Mayrink 

 

Foi o último filho do casal Balthazar João Mairink e Dona Maria Doroteia 

Joaquina de Seixas. Batizado no mesmo dia em que nasceu, por risco de vida, pois sua 

mãe faleceu ao lhe dar à luz. Foi criado pelas tias Teresa e Catarina, na casa que seus 

avós construíram quando chegaram à capitania, a casa que abrigou mais de uma geração 

da família. Cresceu órfão de mãe, com os irmãos, todos crianças quando ficaram órfãos. 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas, segunda no nome, ou “Marília de Dirceu”, a mais 

velha, tinha oito anos. Depois desses acontecimentos, seu pai se casou novamente e foi 

morar em Itaverava-MG. 

Francisco de Paula seguiu carreira militar. Seu pai era capitão, o tio João 

Carlos também havia seguido a carreira desde muito jovem, até seu falecimento, em 

1820. Assentou praça por volta de 1793, uma vez que, em documento da Secretaria de 

Governo da capitania de Minas, de 16 de dezembro de 1808, vamos encontrar 

“requerimento de Francisco de Paula Mairink, Cadete da 8ª. Companhia de Regimento 

de Linha, solicitando aumento de soldos e o cargo de Porta-Estandarte, agregado a 

mesma Companhia, visto servir há 15 anos à sua Alteza com prontidão, zelo e 

atividade”442. Se estava há, pelo menos, 15 anos, quer dizer que entrou em 1793 para a 

8ª Companhia. 

Ainda vamos encontrá-lo ativo de acordo com novo documento oficial de 25 

de maio de 1820, quando emite “recibo passado por Francisco de Paula Mairink ao 

comandante Silvestre Ribeiro referente à compra de arcos de capim”443, atividade 

corriqueira, mas que comprova sua inserção como oficial, embora não nos indique a 

patente. 

 

 

2.4.4 Antônia Cláudia Casimira de Seixas 

 

                                                             
442 APM, SG, MG, cx. 77, doc. 39.  
443 CC, cx. 47, doc. 30292, r. 515. 
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A terceira filha de Dona Francisca a se casar foi Antônia Cláudia Casemira 

de Seixas, seu matrimônio foi com o Tenente Luiz Antônio de Velasco Sayão, e foi 

residir ao lado da Casa do Ouvidor, em Vila Rica. Segundo genealogia do Cônego 

Raymundo Trindade, o noivo era “filho do Coronel Luís Saião e de Catarina de Velasco 

Molina”444. Edgardo Pires complementa que os pais de Luiz Antônio de Velasco Sayão 

foram  

 

José Luiz Sayão (nascido em 1710 em Lisboa, falecido em 27/01/1784; 

estabeleceu-se em Vila Rica, onde foi secretário do governo; coronel; fidalgo 

da Casa Real; professo da Ordem de Cristo) e de Catarina de Velasco e 

Távora (batizada em 09/12/1713 no Rio de Janeiro, falecida em Vila Rica), 

casados em 17/04/1730 no Rio de Janeiro445. 

 

Mais uma família adequada para um casamento pertinente com as redes 

clientelares criadas com os Ferrões e os Seixas. O casal teve três filhos, todos nascidos 

em Vila Rica: João Luiz de Souza Sayão, batizado em 4 de junho de 1767, sacerdote 

ordenado em Mariana, em 19 de março de 1793, doutor em Cânones em Coimbra; 

Bernardo Luiz Sayão, batizado em 16 de março de 1771; e Luiz Antônio Sayão, 

batizado em 8 de agosto de 1772, que se casou com Arcângela de Vasconcelos Parada 

de Souza, que, de acordo com o Cônego Raymundo Trindade, era da família dos Rocha 

Brandão, um casamento, portanto, realizado entre primos, como tantos outro da família. 

 

 

2.7.5 Joana Rosa Marcelina de Seixas 

 

A quarta e última filha de Francisca e Bernardo a se casar foi Joana Rosa 

Marcelina de Seixas. O matrimônio aconteceu em 8 de janeiro de 1769, com o 

Sargento-Mór Manuel da Rocha Brandão, “da Cavalaria Auxiliar dos Dragões em 

Sabará”446, onde passou a residir. Manuel da Rocha Brandão era irmão do Tenente 

Francisco Sanches Brandão, do qual já falamos, marido de sua irmã Izabel Feliciana 

                                                             
444 TRINDADE, 1951, p. 185 
445 FERREIRA, 2011, p. 93. 
446 FERREIRA, 2011, p. 126. 
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Narcisa de Seixas. Quando Joana se casou, era órfã, mas isso não impediu a 

continuidade e o fortalecimento da rede iniciada com o casamento da primeira das filhas 

de Francisco e Bernardo. Entendemos que era como se a proximidade entre as famílias 

já tivesse sido estabelecida e pudesse, de alguma maneira, continuar naturalmente. 

 

Em grupos de elite (qualquer que seja o universo de análise), as alianças 

matrimoniais podiam revelar-se decisivas no fechamento e consolidação das 

fontes do seu poder. Assim, indicadores como a endogamia familiar e 

geográfica são particularmente elucidativos destes processos de criação (ou 

cristalização) de estatutos específicos de identificação social. Esta tendência 

que parece claramente dominante não exclui, no entanto, a possibilidade de 

as alianças matrimoniais serem aproveitadas como instrumentos políticos de 

fusão de grupos de elite ou de integração social de grupos em ascensão 

política e econômica447. 

 

 

Os filhos também vão colaborar para perpetuar ao máximo as redes 

formadas. Os seguintes filhos nasceram do casal formado por Joana Rosa Marcelina de 

Seixas e pelo Sargento-Mór Manuel da Rocha Brandão. Aqui, encontramos vários 

outros casamentos entre primos (Quadro 7). 

Quadro 7. Filhos de Joana Rosa Marcelina de Seixas e Tenente Manuel da Rocha 

Brandão (netos de Francisca e Bernardo) 

Nome Nascimento/batismo  Observações 

Antônio Eulálio da Rocha 
Brandão 

b. 25/03/1770 Sabará 
c.   /   /1800  

f. 03/11/1839 Ouro 

Preto 

Capitão 
Casou-se com Maria Carlota de 

Ávila Lobo Leite Pereira 

Francisca Gertrudes Feliciana de 

Seixas 

b. 06/04/1774 Sabará       

f. 03/02/1846 

Casou-se com o primo Francisco 

Teobaldo Sanches Brandão, 

filho de sua tia Izabel 
Bernardo da Rocha Brandão b.   /   /     Sabará 

c. 

f. 

Casou-se com Francisca de 

Ávila Lobo Leite Pereira 

Manuel Antônio da Rocha 
Brandão 

b.   /   /     Sabará 
 

Teria se casado com três irmãs, 
sucessivamente, suas primas. 

1ª núpcias: Maria Carlota de 

Ávila Lobo Leite Pereira 
2ª núpcias: Francisca de Ávila 

Lobo Leite Pereira 

3ª núpcias: Mariana de Ávila 

Lobo Leite Pereira 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de de Cônego Raymundo Trindade (1951), Ferreira (2011) 

e Sampaio (2003)  

 

                                                             
447 CUNHA, 2000, p. 473. 
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Os casos de endogamia são comuns entre famílias que pretendem preservar 

a nobreza de sua linhagem, principalmente quando não encontram outras famílias com 

as quais possam realizar matrimônios “entre iguais”. 

No caso dos Rocha Brandão e dos Seixas ou dos Ferrão, a rede clientelar 

estabelecida entre famílias, na realização não apenas de um, mas de dois casamentos, 

ajuda a fortalecer os argumentos da historiografia sobre as variáveis homogâmicas 

econômicas, sociais, geográficas para a escolha dos matrimônios nas Minas Gerais do 

século XVIII. 

Como podemos observar, os maridos escolhidos para as filhas de Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca e do Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão eram 

provenientes de famílias que tinham origem nas genealogias do reino, devotados no 

serviço ao monarca que, de certa forma, eram melhores que a do próprio Bernardo, cuja 

ascendência de oficiais mecânicos teve de ser perdoada pelo rei para que pudesse ser 

habilitado à Ordem de Cristo. Os matrimônios colaboraram, assim, para que os Ferrão, 

os Seixas e os Rocha Brandão permanecessem no conjunto de famílias que acreditamos 

fazer parte do modo de “viver à lei da nobreza” nas Minas Gerais no século XVIII. A 

inserção dos homens nas redes oficiais será tratada no capítulo seguinte. 

 

2.8 Celibato  

 

Ao longo do presente trabalho, foi possível perceber que, para tratar do 

celibato, é preciso andar em paralelo com as relações matrimoniais e com as relações de 

concubinato, uma vez que existe uma linha muito tênue entre os três estados. O celibato 

pode significar o não casamento, mas pode também a existência de relações afetivas 

ilegítimas e, até mesmo, de filhos não reconhecidos, mesmo entre os sacerdotes. 

Notamos um alto índice de celibato na família de Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca e de Bernardo da Silva Ferrão, que perdura nas três gerações aqui 

trabalhadas, mas dá sinais de diminuir na última geração. Talvez pelo leve 

afrouxamento dos costumes e das regras sociais e de manutenção de status de nobreza, 
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como é o caso dos casamentos empreendidos por meio do modo endogâmico, em um 

período que vai do século XVII ao XIX. 

Na Tabela 1, não quantificamos o número de filhas ou filhos casados, mas 

apenas o de celibatos comparados ao número total da prole masculina ou feminina. 

Consideramos como Geração 1 a de Dona Francisca, seus irmãos e suas irmãs. Não 

estamos trabalhando, aqui, com irmãos e irmãs de Bernardo da Silva Ferrão por não 

dispormos dos dados. Daí em diante, a Geração 2 seria a dos filhos e das filhas deste 

casal; e Geração 3, seus netos e netas. Não temos, é óbvio, uma pretensão demográfica 

ou de estudo de geração mais apurado, pretendemos apenas perceber uma mudança 

ocorrida com relação ao celibato entre os membros que fazem parte do nosso recorte ao 

longo dessas gerações.  

Tabela 1. Índice de celibato nas gerações 1, 2 e 3 
 Homens Mulheres Percentual celibato 

Geração Total  Indefinidos Solteiros Total Indefinidos Solteiras Homens Mulheres 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

8 

 

0 

 

6 

75% 

confirmado 

25% 

indefinido 

75% 

confirmado 

25% 

casadas 

2 4 0 3 6 0 2 75% 

confirmado 

25% 

casado 

33,33% 

confirmado 

66,67% 

casadas 

3 8 1 1 9 0 2 12,5% 

confirmado 

12,5% 

indefinido 

75% 

casados 

22% 

confirmado 

78% 

casadas 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cônego Raymundo Trindade (1951) e de Ferreira 

(2011) 

 

Os membros da Geração 1 nasceram entre os anos de 1689 e 1706, de 

acordo com as informações de que dispomos. Os membros da Geração 2 nasceram entre 

1728 e 1745, e os da Geração 3 nasceram entre 1764 e o início do século XIX. 
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Na Geração 1, temos 75% de celibato masculino confirmado. Embora não 

seja possível saber qual dos outros dois filhos se casou, temos confirmação de celibato 

por parte do Capitão-Mór Manuel de Seixas da Fonseca e do Bispo de Areiópolis, João 

de Seixas da Fonseca. Lembramos que Antônio Carlo Jucá de Sampaio448 afirmou que, 

quando Francisco de Seixas da Fonseca morreu, em 1730, tinha, pelo menos, 12 filhos 

vivos, sendo que, dos quatro filhos homens, todos eram solteiros e, pelo menos, três, 

certamente, tinham morrido nesta condição. Com relação às mulheres, também não é 

possível confirmarmos, via documentação, mas, ainda segundo Sampaio, dentre as oito 

filhas, “quatro eram freiras no convento de Nossa Senhora de Chellas, e outras duas 

estavam aí recolhidas, sem que ainda tivessem definido suas vocações”449, e as filhas 

Narcisa e Francisca, que se casaram. Dentre essas mulheres, temos, então, 75 % de 

celibato. Mas, como o próprio Sampaio esclareceu, o celibato, a inclusão de filhos nas 

instituições religiosas, “limitando os enlaces matrimoniais”, poderia representar uma 

precaução contra o que chamou de “excessiva dispersão da fortuna”450, dando Francisco 

de Seixas da Fonseca como modelo desse caso específico. 

A Geração 2 mantém o percentual de 75% de celibato masculino, mas 

diminui o celibato feminino para 33,33%, ou 1/3 se não consideramos o 

arredondamento das casas decimais. Uma explicação que podemos considerar seria a de 

que, com a tão alardeada falta de mulheres brancas de boa condição econômica e social 

para a realização de matrimônios na América portuguesa, no caso nas Minas Gerais, as 

filhas, talvez, representassem um bom capital humano dentro das redes clientelares 

daquela capitania. Em contraste com o número de mulheres brancas que era mais baixo 

para a primeira geração. Em finais do século XVIII, houve uma maior emigração de 

mulheres portuguesas para a América. As quatro filhas de Dona Francisca e de 

Bernardo se casaram com filhos de homens de boa condição dentro da nobreza, que 

possuíam cartas de brasão e armas, títulos de nobilitação e valorosos bens de raiz. 

Quanto a Francisco Roberto da Silva Ferrão, o único filho não celibatário, casou-se com 

moça da Bahia e foi residir no reino, onde já vivia desde que foi estudar em Coimbra. 

A Geração 3 é a que podemos considerar menos precisa numericamente, 

mas, mesmo assim, pode nos dar uma ideia aproximada do celibato da família entre o 

                                                             
448 SAMPAIO, 2003, p. 302-303. 
449 SAMPAIO, 2003, p. 303. 
450 SAMPAIO, 2003, p. 303. 
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final do século XVIII e o início do XIX. Mesmo que os membros dessa geração não 

tenham nascido no século seguinte, foi nele que transcorreu suas vidas adultas e, 

portanto, as características que possam sugerir os motivos do celibato são atribuídas a 

esse período. Nessa última geração aqui analisada, temos 12,5% de celibato masculino 

confirmado, referente a João Luiz de Souza Sayão, filho de Antônia Cláudia Casimira 

de Seixas, e a Luiz Antônio de Velasco Sayão, que se ordenou Sacerdote e foi 

Tesoreiro-Mór da Sé de Mariana. Todos os outros netos cujos dados conhecemos se 

casaram. Entre as mulheres, temos 22% de celibato: Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 

conhecida como “Marília de Dirceu”, e sua prima, Antônia, filha de Izabel Feliciana 

Narcisa de Seixas e de Francisco Sanches Brandão. 

Desse modo, é possível perceber que o percentual de celibato, de fato, 

diminuiu ao longo do tempo, contudo, é preciso levar em consideração que, nas duas 

primeiras gerações, analisamos o contexto da prole de uma única família, sujeita a 

variáveis, como meio social e econômico em que se estava inserido. Mas, na terceira e 

última geração, embora tenhamos listado os matrimônios de um filho e de quatro filhas 

provenientes da geração anterior, Francisco, Izabel, Maria Doroteia, Antônia e Joana, só 

foi possível analisamos a prole de quatro dessas famílias, uma vez que não dispomos 

dos dados referentes aos filhos e às filhas de Francisco, residente no reino. 

Ainda na terceira geração, outro elemento importante é que, dentre os 

números levantados, estamos trabalhando com quatro famílias distintas, o que aumenta 

as variáveis referentes ao espaço geográfico, à sociedade e à economia, por exemplo, 

para quatro famílias, pois temos casais distintos, cada um deles empenhado em “dar 

estado” às suas filhas e aos seus filhos. Assim, o universo de famílias se tornou 

ampliado, mas, ao mesmo tempo, cada universo familiar se tornou menor. Com isso, 

queremos dizer que, na Geração 1, temos uma família com 12 filhos e filhas para “dar 

estado”; na segunda geração, temos 10 filhos e filhas; mas, na terceira, temos famílias 

menores em número de filhos, em torno de três a seis para cada uma delas, o que tornou, 

de alguma maneira, mais fácil a tarefa de “dar estado” aos filhos e às filhas. 

Gostaríamos de mencionar Nuno Gonçalo Monteiro, em estudo sobre as 

disposições do celibato das Grandes Casas da Nobreza de Portugal, que ditam 

tendências e inspiram os estamentos intermediários. Entre 1701 e 1750, por exemplo, o 
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destino dos filhos dos casamentos de 60 casas titulares451 foi de 57,6% de casados, 

42,4% de solteiros e 13,6% destinados à Igreja, no caso de filhos. Com relação às filhas, 

no mesmo período, 60,1% se casaram, 39,9% permaneceram solteiras e 17,6% foram 

destinadas à Igreja. No total do estudo, entre 1651 a 1830, temos uma média de 40% de 

celibatários. A comparação não será despropositada se pensarmos que os números nos 

ajudam a perceber que, na América portuguesa, realmente existiu algum fator que 

dificultou a realização de casamentos. Essa análise nos permite confirmar algumas 

hipóteses para além da não disponibilidades de mulheres brancas adequadas ao 

matrimônio legitimo, como a não disponibilidade de recursos financeiros para a 

realização dos casamentos, o dote das mulheres ou, ainda, a não dispersão das fortunas. 

Quando afirmamos que existe uma linha tênue entre celibato, concubinato e 

matrimônio, estamos nos referindo a dois aspectos. Um deles é a associação do celibato 

à ausência de matrimônio e, do ponto de vista jurídico, é uma afirmação correta. Um 

sacerdote ou uma freira, por exemplo, não poderiam contrair matrimônio, por isso, são 

considerados celibatários, para efeito de herança, por exemplo. Mas, no caso de surgir 

um filho que reivindique a herança, passa a existir, no horizonte, a constatação da 

relação ilegítima ou de concubinato que tenha gerado esse filho. Ou seja, a definição de 

celibato passa pela existência ou não do conhecimento público da relação de 

concubinato. Caso o relacionamento permaneça escondido ou o herdeiro não consiga 

provar sua paternidade, o selo de celibatário continua intacto.  

Maria Beatriz Nizza da Silva nomeia um dos capítulos de seu livro Donas 

mineiras de “Casada ou freira, nunca solteira” para se referir à preocupação em “dar 

estado” às filhas no matrimônio ou no convento, pois a condição de solteira deixava os 

pais apreensivos. 

 

A situação de solteira, para as mulheres de condição social mais elevada, 

constituía um verdadeiro anátema. Mesmo que uma dona dispusesse de bens 

suficientes para não depender de marido, nem de dote religioso pago pelos 

familiares, ela seria malvista na sociedade colonial se permanecesse 

celibatária e independente, ao contrário do que ocorria com as plebeias. Tudo 

se passava como se a honra da dona estivesse em perigo pelo fato de usufruir 

de uma independência econômica que lhe permitisse viver sozinha se 

quisesse452. 

 

                                                             
451 MONTEIRO, 2003, p. 73. 
452 SILVA, 2017, p. 95.  
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A situação que se julgava ideal, analisada por Leila Mezan Algranti, era a de 

garantir que as moças permanecessem honradas e devotas, mas essa não era a realidade 

das Minas Gerais. Como já tratamos em texto anterior sobre os casamentos e, segundo 

Luciano Figueiredo, os projetos de casamento da Igreja Católica não tiveram sucesso 

naquela capitania, mesmo com atuação das visitações eclesiásticas, sob efeito da 

Reforma Católica e do Concílio de Trento. No Brasil, as normas tridentinas foram 

representadas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1701.  

Era grande o número de relações de concubinato nas Minas Gerais do 

século XVIII e geravam, como consequência imediata, muitas crianças “expostas”, de 

acordo, dentre outros, com Renato Pinto Venâncio. 

Analisando o caso de Emerenciana Joana Evangelista de Seixas, 

especificamente, podemos fazer outras considerações a respeito do celibato. Embora 

Emerenciana tenha se casado, ela o fez em condições bem diferentes daquelas esperadas 

pela sociedade da época. Esse é daqueles modelos que deixam bem fluidas as fronteiras 

entre matrimônio, concubinato e celibato. 

Trabalhamos com hipóteses que possam ser amparadas por alguma 

referência bibliográfica ou documental. Ao ler os relatos de Thomaz Brandão sobre o 

casamento de Emerenciana ou sobre o motivo pelo qual ela não teria se casado com 

Queiroga e, depois, demorou tanto a se casar com Carlos José de Mello, a “ideia” que 

transparece é que Emerenciana desejava se casar e foi preterida pelos dois homens. Não 

vemos nenhum registro que levante a possibilidade de que Emerenciana pode ter 

decidido não se casar. Contudo, essa é uma hipótese possível, mesmo que improvável. 

A bibliografia e as fontes que tratam do matrimônio e da importância da 

honra feminina para as famílias, e que dão, aí, grande apreço às famílias pertencentes à 

nobreza, apontam para uma ação “patriarcalista”, do pai ou do tutor, no sentido de 

providenciar matrimônio para as moças, em que poderia utilizar artifícios legais ou seu 

pater poder para obrigar as filhas a se casarem. Thomaz Brandão, em seu relato, 

menciona que o Capitão Balthazar Mairink morava em Itaverava, com a esposa de 

segundas núpcias, quando lhe “chegou às mãos o pedido de casamento que lhe dirigiu 

Queiroga”, mas que o pai recusou devido ao estado de falência em que se encontrava o 

pretendente ou por ele já ter outros filhos naturais a quem era público que provinha o 

sustento. 
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 O que argumentamos é que, de acordo com boa parte da bibliografia sobre 

o tema do matrimônio, existe grande probabilidade de que o pai que tivesse uma filha 

envolvida em uma relação de concubinato, com neto “exposto”, consentiria no 

casamento para evitar maior escândalo e “dar estado” à filha. Existe, contudo, a 

probabilidade de ele desconhecer essa relação de concubinato e a existência de um neto. 

O fato é que não é possível saber qual das partes não consentiu ou não desejou esse 

matrimônio, se foi o homem, a mulher ou o pai. No caso de Emerenciana, ela pode ser a 

pessoa que, finalmente, consentiu no casamento quando houve a necessidade de “dar 

estado” à filha Carlota. 

Voltando ao argumento de Maria Beatriz Nizza da Silva, se uma moça 

desejasse, não poderia viver solteira, de modo autônomo, mesmo que tivesse recursos 

financeiros para isso.  

 

 

 

 

2.6 Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco de Assis 

 

 

Além das honradas obrigações sociais a cumprir por meio do casamento e 

dos filhos, as mulheres tinham um papel religioso a desempenhar. Podemos entender as 

irmandades como um dos poucos espaços de atuação social feminina, reservado a todas, 

solteiras ou casadas. 

A família pertencia à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio 

Dias. Nessa matriz, defronte à casa onde morava, foram realizados alguns dos batismos, 

casamentos e todos os sepultamentos dos pais, filhos e netos no jazigo familiar, no 

interior da igreja, grande honraria para o costume da época. 

Vamos retomar, aqui, uma parte do trabalho realizado no mestrado453, em 

que foram iniciadas algumas discussões referentes ao espaço de atuação feminina dentro 

das irmandades religiosas de Minas Gerais no século XVIII, sobre as quais voltamos, 

novamente, nossa atenção, em contextos semelhantes e em períodos diferentes e 

                                                             
453 JARDIM, 2014. 
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complementares. No mestrado, trabalhamos com Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 

segunda no nome, como costuma denominar Edgardo Pires. Maria Doroteia, que não 

chegou a conhecer os avós, era neta de Dona Francisca de Seixas da Fonseca e de 

Bernardo da Silva Ferrão. O trabalho que retomamos parcialmente se refere à ligação 

religiosa de Maria Doroteia Joaquina de Seixas e de sua tia Catarina Leonor da Silva 

Sotéria, levantado por meio das fontes encontradas no Livro de Registros de Entrada 

para a Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto. As 

irmandades de brancos ajudam a contar a história do modo de “viver à lei da nobreza” 

na capitania de Minas Gerais do século XVIII. 

 

Via de regra, as ordens terceiras se caracterizavam por serem associações das 

camadas mais elevadas, sendo a composição de seu quadro social mais 
sofisticada. Haja vista o exemplo de Minas Gerais colonial, onde elas foram 

instituídas somente no momento em que a sociedade local se consolidou454. 

 

As irmandades religiosas tinham importante papel a desempenhar. Pertencer 

a uma Ordem Terceira, na sociedade colonial, trazia consigo significados simbólicos455 

relevantes uma vez que eram importantes instituições de agrupamento social, na busca 

por distinção, representatividade ou ascensão social. 

 

A história das confrarias, arquiconfrarias, irmandades e ordens terceiras se 

confunde com a própria história social das Minas Gerais do setecentos. 

Acompanhando suas constituições e desenvolvimento, acompanha-se a 
formação e a estruturação da sociedade mineira456.  

 

Além do critério social e econômico, a aceitação das mulheres nas 

irmandades se dava pela indicação de parentes próximos, ou seja, por serem esposas, 

filhas ou irmãs de membros das ordens religiosas. Existiam significados específicos 

para o pertencimento das mulheres da família de Bernardo da Silva Ferrão e de 

Francisca de Seixas da Fonseca às irmandades, como a de São Francisco de Assis, na 

Vila Rica do fim do século XVIII. 

                                                             
454 BOSCHI, 1986, p. 20. 
455 BOURDIEU, 1998. Os elementos simbólicos são, ao mesmo tempo, estruturados e estruturantes de 

uma sociedade. 
456 BOSCHI, 1986, p. 1. 
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As mulheres brancas, embora rompessem com o isolamento doméstico a que 

estavam submetidas, ao participarem das atividades das irmandades, não 

escaparam de encontrar aí barreiras e limitações que refletiam o autoritarismo 

existente no mundo exterior457. 

 

Embora elas representassem a minoria nessas instituições e não tivessem 

voz ou mando, as irmandades religiosas eram um dos poucos locais que permitiam uma 

atuação social feminina. Pertencer a elas possibilitava, às mulheres, uma maior 

circulação e um trânsito lícito e honroso para os padrões morais da época.  

 

A vida religiosa nas irmandades constituiu um dos principais canais de 

atuação social para as camadas femininas nas Gerais. Qualquer que fosse sua 

condição, cor e situação civil, encontrariam sempre lugar nestas instituições. 

O sentido e o modo de sua participação, entretanto, seriam diferenciados, o 

que, em verdade, refletiria objetivos distintos, de acordo com a posição 

ocupada pela mulher na sociedade458. 

 

Mulheres negras ou pardas teriam acesso às irmandades que sua condição 

social permitisse. Às mulheres brancas, como as da família de Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca, caberia a honra de pertencer às irmandades mais conceituadas e até de 

serem eleitas ministras e de contribuir com recursos financeiros substanciais para 

aquelas instituições. Os valores a serem pagos pelos membros da irmandade à qual a 

família de Maria Doroteia pertencia nos permitem analisar seu prestígio. 

Figuras ilustres de Vila Rica459 fizeram parte da Ordem e contribuíram também 

com o seu prestígio e sua imagem, o que leva a concluir “que a Ordem Terceira de São 

                                                             
457 FIGUEIREDO, 1993, p. 153. 
458 FIGUEIREDO, 1993, p. 152. 
459 SALLES, 2007, p. 112. A irmandade da Ordem Terceira de São Francisco teve, como membros, por 

exemplo, o Cônego Luiz Vieira da Silva, “professor de filosofia em Mariana e considerado por alguns 

como um dos teóricos do movimento abortado da Conjuração Mineira”, dono de uma biblioteca 

composta “de 270 obras com cerca de 800 volumes”. O Cônego chegou a comissário da Ordem em 

1770, mesmo não sendo do clero de Vila Rica e com cargo público em Mariana. Um outro membro da 
ordem foi Cláudio Manuel da Costa, além de ter desempenhado a função de “advogado da Ordem desde 

1771, recebendo anualmente para isso 60 oitavas de ouro”. Sua mãe, Tereza Ribeiro de Alvarenga, 

também pertenceu à Ordem e foi eleita Ministra no ano 1766-1767. Manoel da Costa Ataíde e Antônio 

Francisco Lisboa, “O Aleijadinho”, contribuíram para a construção de seu templo. Eles não faziam parte 

da elite mineira, mas foram bastante reconhecidos e requisitados para a execução de templos na época. 

Ataíde e Lisboa foram responsáveis pelo traço, pelas esculturas, pelas pinturas e pela composição do 

templo da irmandade.  
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Francisco era a irmandade dos intelectuais e altos funcionários”460. Ser aceito pela 

Ordem era ser reconhecido perante toda a sociedade colonial, era importante a 

visibilidade simbólica adquirida, para os seus membros, os irmãos das ordens religiosas 

de brancos, que costumavam ter cargos em outras instituições461, como em Ordens 

Militares, no Tribunal da Inquisição, na Câmara ou no Senado. A entrada em 

determinadas irmandades de brancos só se dava por inegável prestígio462 ou indicação 

de um dos irmãos e após um exame minucioso da origem da família. A atuação dos 

membros da família na irmandade persistiu até o século XIX, como podemos observar 

no Quadro X, a seguir. Existe atualmente uma produção vasta produção de teses e 

dissertações sobre as irmandades, no entanto, nosso objetivo aqui consiste apenas em 

relacionar alguns membros da família participantes de irmandades em Vila Rica, 

confirmando a relação entre o modo de viver à lei da nobreza e a inserção nesse tipo de 

instituição religiosa 

 

 

 

 

Quadro 8. Membros da famíliana Ordem Terceira de São Francisco de Assis de 

Ouro Preto 
Nome Entrada na 

Ordem 

Profissão na 

Ordem 

Ministra da 

Ordem 

Nascimento/ 

falecimento 

                                                             
460 SALLES, 2007, p. 9. 
461 Cristiano Oliveira de Souza (2003), em sua dissertação, abordou a Ordem Terceira de São Francisco 

de Assis como instrumento de poder e prestígio nas Minas Gerais do Antigo Regime, ao cruzar a 

relação de seus membros com a de ocupantes de cargos e posições. Traçou, assim, a partir daquela 

ordem religiosa, o perfil dos homens mais influentes de Vila Rica. 
462 Tratando-se de seus princípios em toda a colônia, “as ordens terceiras do Carmo e de São Francisco de 

Assis eram as mais fechadas de Minas, revelando como a estratificação racial atuou nas irmandades e 

foi também influenciada por elas desde o princípio do século” (SALLES, 2007, p. 79); A Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto foi fundada em 1746, mas a primeira eleição de Mesa 

ocorreu somente em 1751, devido à demora para reconhecimento da ordem religiosa e disputas com a 

Ordem do Carmo. No Estatuto levado à aprovação em 1756, lê-se, no capítulo I, as formas “como se 

hão de examinar os que hão de entrar na Ordem”, segundo a qual se proíbe a admissão de “mulatos ou 

cabra” e de “judeu, mouro, ou herege e seus descendentes até a quarta geração (p. 23). O Cônego 
Raymundo Trindade esclarece também que “tais Estatutos não eram originais da Ordem de Vila Rica 

[...] mas adotados. Tinham sido copiados, palavra por palavra, dos Estatutos por que se regia a Ordem 

Terceira da penitência do Rio de Janeiro” (p. 25) (TRINDADE, 1951, p. 23-25). Segundo o Estatuto, a 

moralidade, os bons costumes e a dedicação religiosa também eram observados: “consta do Livro de 

Profissões, fl. 15 v. (ano 1751): Manuel de Araújo e Souza, morador no Alto da Cruz, caixeiro de Félix 

Rodrigues, não pôde ser aceito na Ordem, “foi recusado por ser casado com uma mulata” (p. 48). 
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Catarina Leonor da Silva 

Sotéria 

02/08/1779 02/08/1780 1785 n. 1731 

f. 5 de abril de 

1817 

Capitão Balthazar João 

Mairynk 

1787    

f. 14/01 de 1815 

Maria Doroteia Joaquina 

de Seixas (filha) 

02/08/1793 18/03/1795 1804 

1835* 

n. 

f.10/02/1853 

Emerenciana Joana 

Evangelista 

12/04/1804 20/01/1806 1815 n. 

f. 06/04/1837 RJ 

* Revista do Arquivo Público Mineiro, ano VII, fascículos I e II, jan./jun. 1902, p. 404. 

Transcrição do Livro de Entrada e Profissões. Conta Corrente da Ordem Terceira da Penitência 

de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Livro 3, folha 122 verso. Ver tabela 3. 

Fontes: Elaborado pela autora a partir do Livro de Entrada e Profissões. Conta Corrente da 
Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Livro 2, folhas 122, 171, 

211 e 261. 

 

As mulheres seguiram a tradição familiar e o lugar a elas dedicado, ao 

ingressarem na Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A irmandade a qual uma 

pessoa pertencia era sinônimo do seu lugar na sociedade, e havia distinção das 

instituições exclusivas para brancos, negros ou pardos. Após o exame da divisão racial, 

o valor pago para a entrada era outro fator seletivo e que permitia a acessibilidade ou 

não a determinadas associações religiosas. Ascendendo ainda mais nessa escala de 

valor, estavam as famílias que dispunham de recursos para assumir algum cargo na 

Mesa Administrativa de uma Ordem Terceira. Essas instituições possuíam grande 

patrimônio, templos imponentes, chegaram a possuir escravos, a movimentar grandes 

quantias em ouro e em dinheiro, e a emprestar dinheiro a juros. Como podemos ver no 

Quadro X, a seguir, o livro paroquial mostra que a entrada de Catarina Leonor da Silva 

Sotéria na Ordem Terceira de São Francisco de Assis aconteceu em 2 de agosto de 

1779, quando tinha 48 anos de idade, sendo que professou na irmandade no ano 

seguinte. Não sabemos porque levou tanto tempo para fazer parte da irmandade, mas 

levantamos a hipótese de que talvez tenha se devido a não disponibilidade dos recursos 

financeiros. Existe ainda a possibilidade de que, com o avançar da idade, fosse comum 

procurar, e continua sendo, o conforto espiritual diante da proximidade cada vez maior 

da morte.  
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Quadro 9. Transcrição de valores pagos/devidos à Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis de Ouro Preto 
Dona Catarina Oitavas* Frações Vinténs 

A Irmã  D. Catarina Leonor da Silva Sotéria, moradora 

nesta vila. Recebe o Santo Hábito em 2 de agosto de 

1779 

2 3/4 4 

Seu anual desde o dia de sua entrada até 1780 1 3/4 4 

Por sua profissão em 2 de agosto de 1780 2 3/4 4 

Por sua entrada e profissão  1 1/4 4 

Ministra em 1785 83 1/4 3 

Anuais 27 de agosto 1786 6 1/4 3 

Anuais em 5 de abril 1817 quando faleceu 31 1/4 3 

Total      127 3/4 7 

*A oitava de ouro equivalia a 3,585 gramas de ouro ou 1$200 (mil e duzentos réis). 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de OTSFA, Livro de entradas e profissões, liv. 2, f. 211 

 

 

Os valores de entrada ou anuais devidos à irmandade giravam entre 1 e 2 e 

¾ oitavas de ouro, mas, quando se tornou Ministra da irmandade, o valor devido à 

Ordem salta para mais de 83 oitavas de ouro. Também foi necessário o pagamento de 

mais de 31 oitavas de ouro no seu falecimento. A grande honra simbólica de ocupar 

cargos na irmandade ou ser sepultado no interior da Igreja tinha um custo elevado. 

Com sua sobrinha Maria Doroteia Joaquina de Seixas, também observamos 

o pagamento de grandes valores, a taxa de 2 e ¾ de oitavas de ouro para entrada na 

Ordem se mantém (Quadro 9). 

 

Quadro 10. Transcrição de valores pagos/devidos à Ordem Terceira de São Francisco de 

Assis de Ouro Preto (A) 
Maria Dorotéia Oitavas* Frações Vinténs 

1793 A Srª. Dª. Maria Dorotéia Joaquina de Seixas 

moradora nesta vila 

         Sua recepção em 2 de agosto 

2 3/4 4 

         Seu anual até 1795 2 3/4 4 

1795 Sua profissão em 18 de março 2 3/4 4 
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         Idem anuais até 1803 - 8 anos 8 3/4 4 

         Idem expensa de Ministra em 1804 41 1/2 6 

1808 Idem anuais – 1808 abatendo anuais de Ministra 3 1/2 6 

 60 1/4 2  

            72$375 

         Anuais até 1823 – 15 anos 18$000 

         Anuais de 10 anos até 1833 12$000 

         Passou para Livro 3 folha 123                      Soma   -  102$375 

*A oitava de ouro equivalia a 3,585 gramas de ouro ou 1$200 (mil e duzentos réis). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir OTSFA, Livro de entradas e profissões, liv. 2, f. 171 

 

Segundo a documentação, Maria Doroteia pagou, como expensa de Ministra 

em 1804, o valor de 41 oitavas e ½ de ouro e 6 vinténs. Sua tia, Catarina, quando eleita 

Ministra, em 1785, pagara o valor de 83 oitavas e ¼ de ouro e 3 vinténs463, praticamente 

o dobro do valor pago pela sobrinha. O que se lê, a partir do quadro, é que, entre 1793 e 

1804, quando se tornou Ministra, a soma dos pagamentos de Maria Doroteia à Ordem 

era de 60 e ¼ de oitavas de ouro e 2 vinténs. A partir da linha seguinte, o valor em ouro 

é convertido para 72 mil e 375 réis, seguindo os demais sempre na mesma moeda. 

Como teve uma vida mais longa que as outras mulheres de sua família e 

permaneceu mais tempo na irmandade, Maria Doroteia Joaquina de Seixas aparece em 

outro livro da paróquia, que dá continuidade às informações referentes a ela, conforme 

podemos ver no Quadro 10 B, a seguir. 

 

Quadro 10. Continuação - Valores pagos/devidos à Ordem Terceira de São Francisco de 

Assis de Ouro Preto (B) 
A Irmã D. Maria Dorotéia Joaquina de Seixas – Antônio Dias, pelo que vem a 

dever a conta no L. 2 fls 211 até 1833 

102$375 

Engano na profissão $175 

O Secretário Cintra 

Anual de um ano até 1834 1$200 

Expensa de Ministra em 1835 50$000 

                                                             
463 OTSFA, Livro de entradas e profissões, liv. 2, f. 171. 
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Anuais até 1849 16$800 

D.os até 1851 2$400 

Remida por despacho da Mesa de 18 de janeiro de 1852 pela quantia de 63$[9]70 

Falecida a 10 de fevereiro de 1853. Jaz na Matriz de Antônio Dias 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Revista do Arquivo Público Mineiro, ano VII, fascículos 

I e II, jan./jun. 1902, p. 404. Transcrição de OTSFA, Livro de entradas e profissões, liv. 3, f. 122 

verso. 

 

A economia do período não é o foco da pesquisa. Além disso, as datas que 

envolvem a entrada e a permanência de membros da família de Maria Doroteia na 

Irmandade se estendem, pelo menos, desde 1779, com a entrada de sua tia, até 1853, 

com o falecimento de Maria Doroteia, o que representa um período longo. Mas, se 

convertermos os valores em ouro, por exemplo, um tipo de moeda negociável até os 

dias de hoje, Dona Catarina pagou, aproximadamente, 298 gramas e Maria Doroteia 

pagou 146 gramas de ouro como joia de entrada na irmandade, com uma diferença de 

oito anos entre uma e a outra. Comparação possível também para o período seria o 

preço de um escravo, que variou de 120$000 a 150$000 no século XVIII. Para 

utilizarmos referências do final do século, segundo tabela de coartações464, valores que 

os escravos negociavam com os senhores por sua própria liberdade, eles variavam de 

192$000 a 82$562, entre os anos de 1784 e 1786. As flutuações cambiais465, mesmo no 

início do século XIX, não foram muito grandes e isso não ajuda a explicar a diferença 

de valores pagos pela tia e pela sobrinha, por exemplo, o que nos faz supor que os 

motivos podem ter sido definidos pela própria irmandade. Mas o dinheiro foi sempre 

escasso para a maioria da população em Minas, entre os séculos XVIII e XIX, e 

qualquer um que se dispusesse a pagar esse valor em ouro para a entrada em uma 

irmandade deveria ter lugar de certo destaque e certa condição financeira entre os 

membros daquela sociedade. 

Os valores pagos à irmandade têm uma representatividade diante da comunidade 

em que vive a família destas mulheres, e demonstra o poder econômico e o custo 

simbólico de se “viver à lei da nobreza”, elementos que colocam os seus membros em 

uma posição de privilégio e destaque. 

                                                             
464 PAIVA, 2009, p. 207-211. 
465 MATTOSO, 1982, p. 254-255. 



204 
 
 

 

 

 

 



205 
 
 

 

3. GLÓRIA E HONRA DE FILHSO E FILHAS 

 

 

Seguindo uma via cronológica, mas também que tenta agrupar por tema as 

realizações, a vida e as relações entre os ascendentes da segunda geração da família, ou 

seja, os filhos de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca, vamos 

tratar, aqui, do investimento realizado na educação dos filhos em Coimbra e de sua 

carreira adulta. Trataremos tratar também do inventário post mortem de Bernardo e de 

Francisca e do processo de disputa que seguiu a ele e que tem relação com a parte 

inicial do capítulo, o investimento feito na educação dos filhos. 

 

 

3.1 Educação e Ilustração no século XVIII 

 

 

Analisaremos, de modo muito breve, sobre a educação no século XVIII. 

Interessa-nos o contexto e o recorte trabalhados, o ensino das Primeiras Letras nas 

Minas Gerais, os colégios existentes na América portuguesa no período e a 

Universidade de Coimbra. Em paralelo ao processo de humanização promovido pelo 

Renascimento e posteriormente a ele, no período chamado de Ilustração466, ocorreu o 

crescimento do império português, que incitou um aumento da burocracia estatal e, 

consequentemente, demandou mais indivíduos letrados, no reino e nos territórios 

conquistados. 

A Coroa portuguesa foi mais fortemente influenciada pelas Luzes a partir da 

administração do Marquês de Pombal, em 1750, ministro de D. José I, mas sua 

influência vinha sendo sentida e ampliada ao longo de todo o século XVIII. Ao período 

chamado de Ilustrado, podemos atribuir a ampliação do uso do livro, tanto em sua 

produção intelectual quanto na reprodução do objeto livro. Em conjunto, os livros e as 
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novas ideias neles contidas vão se espalhar pelo mundo. Alguns vão circular de maneira 

autorizada, outros, considerados subversivos, do ponto de vista moral ou político, vão 

circular via contrabando. Fato é que a difusão das ideias não poderá mais ser contida, 

não importam as várias tentativas nesse sentido.  

Para Luiz Carlos Villalta, a Ilustração teve “um raio geográfico de 

influência bem amplo, não se restringindo ao ‘centro’ da Europa”, ou seja, não irradiou 

apenas na França, na Inglaterra, na Alemanha ou na Itália. As Luzes irradiaram de 

vários pontos e atingiram toda a Europa, “de Portugal até a Rússia, e também as 

Américas”, e, para além de sua influência geográfica, “pode-se dizer mesmo que a 

Ilustração variou conforme as diferenças de nacionalidade, de credo e de região, 

havendo, portanto, diversas Ilustrações, vividas por homens e mulheres, por brancos e 

também sob a influência das tradições indígenas”467. Sob o ponto de vista cronológico, 

Villalta aponta para divergências entre os estudiosos, mas, ao analisar a média das 

opiniões, é possível perceber que a Ilustração abarca quase a totalidade do século XVIII. 

Além disso, existem também “descobertas científicas, avanços técnicos e eventos 

revolucionários” inseridos dentro dos marcos geográficos e temporais do período das 

Luzes. Toda essa movimentação influenciou o modo e o conteúdo do que passaram a 

ser ensinados e aprendidos no século XVIII.  

Em Portugal, pela influência das Luzes e também das demandas concretas 

de “gestão” dos empreendimentos das conquistas em “alguns setores da sociedade, as 

progressivas medidas oficiais em prol do ensino das Primeiras Letras, principalmente 

nos meios urbanos, elevaram o número de indivíduos com algum letramento”468. 

Fazendo um paralelo, no que se refere à Vila Rica, “no momento da emigração para as 

Minas Gerais, no século XVIII, a sociedade portuguesa já vivia transformações no 

sentido da expansão da cultura escrita”469. Isso não significa, necessariamente, o início 

de uma educação formal consolidada, mas o desenvolvimento de outros aspectos que 

também envolvem o processo de letramento e de aprendizado, como o aumento da 

publicação e da circulação de livros.  

De acordo com Thais Fonseca, a preocupação com o letramento da 

população se intensificou apenas a partir da segunda metade do século XVIII. 
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Mudanças foram empreendidas, principalmente, pelo Marquês de Pombal, entre os 

reinados de D. José I (1750-1777) e de D. Maria I (1777-1816). Antes disso, ou seja, na 

primeira metade daquele século, durante o reinado de D. João V (1706-1750), as 

primeiras preocupações nesse sentido haviam sido apenas esboçadas. Até que o ensino 

passasse a ser “definido, financiado e controlado pelo Estado”, ele “acontecia segundo 

as condições disponíveis, sendo ministrado por clérigos ou leigos, muitas vezes com um 

conhecimento rudimentar”, o que se justifica pela própria inexistência de escolas. Um 

reduzido número de pessoas com letramento diminuía, proporcionalmente, o número de 

“professores”, os poucos que tinham conhecimentos poderiam ser demandados a dividi-

los como preceptores. 

Algumas famílias da sociedade das Minas, em particular, poderiam dispor 

de recursos financeiros para enviar seus filhos, por exemplo, para algum dos colégios de 

Jesuítas existentes na Bahia ou em São Paulo, desde meados do século XVI, ou para o 

seminário de Mariana, a partir de 1750, instituições que permitiriam uma boa educação 

para a época. O passo seguinte era enviar os filhos para Coimbra para se tornarem 

Bacharéis em Leis ou Cânones, e seguirem carreira de advogado, de desembargador ou 

de clérigo, nas vilas ou nos quadros da administração portuguesa onde a quase 

totalidade470 dos funcionários saída da Universidade de Coimbra passava a integrar 

aquele que abordamos anteriormente, que tinha demandado a ampliação do ensino para 

atender às necessidades burocráticas da expansão do império português.  

 

 

3.1.1 Letramento e ofício 

 

Como mencionamos, o próprio Estado demandava para si ofícios que 

dependiam do conhecimento das letras e também dos funcionários que lidavam com a 

burocracia régia. Comerciantes, por exemplo, precisavam de tal conhecimento: 

 

indivíduos que exerciam funções como escreventes, tabeliões ou escrivães 

públicos e que atuavam como mestres de Primeiras Letras como meio de 
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complementar suas rendas. Nesse caso, tanto em Portugal como na América, 

esses expedientes eram comuns, sendo os mestres pagos pelos pais e famílias 

dos alunos, ou pelas rendas das Câmaras471. 

 

Para realizar as vendas de uma enorme gama de produtos, era necessário um 

domínio mínimo do conhecimento de Primeiras Letras, sem o qual não era possível 

preencher os livros, contabilizar as vendas ou efetuar contas. Nesse caso, o letramento 

contribuía para o funcionamento de um elemento importante, que era o abastecimento 

de arraiais e vilas. 

Os filhos de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca 

nasceram entre 1729, no Rio de Janeiro, e 1736, em Minas Gerais. O período que 

corresponde à juventude deles, em que deveriam aprender as Primeiras Letras, coincide 

com o final da primeira metade do século XVIII. Na época estavam em vigor, na 

Universidade de Coimbra, os Estatutos Velhos, que datam de 1653472, versão vigente 

até a reforma pombalina de 1772. De acordo com esse estatuto, para se matricularem 

nessa universidade, os jovens, “quando a matrícula houver de ser em Direito Canônico 

ou Civil [...] o dito secretário o não assentará na matrícula, sem trazer certidão do 

principal, de como foi examinado”473. Isso significa que, quando o primogênito, 

Francisco Roberto da Silva Ferrão, se matriculou, no ano de 1749, e os outros dois em 

1752, tinham, antes, de ter passado pelo ensino de algumas matérias básicas, sem o qual 

não seriam aprovados nos exames de admissão. 

A primeira educação formal dos jovens ingressantes na Universidade de 

Coimbra, em algum momento, foi feita por professores particulares, existentes em Vila 

Rica. A única pista que levanta uma possibilidade em outro sentido, ou uma 

possibilidade completar à primeira, vem do processo de embargo da partilha dos bens 

da família, iniciado em 1767, a ser detalhado em outro capítulo. No embargo 23 desse 

processo, respondendo a um questionamento sobre a avaliação de algumas joias ali 

inventariadas, temos um registro sobre as despesas feitas na educação dos filhos em que 

se dizia que o pai “nada mais pode dispender com as filhas nos preciosos adornos das 

suas pessoas, e não obstante ter tido sempre um avantajado soldo, todo era diminuto a 

                                                             
471 FONSECA, 2010, p. 16. 
472Universidade de Coimbra. Disponível em: 

<https://www.uc.pt/fduc/faculdade/a_nossa_historia/historia_2>. (Acesso em: 20 de janeiro de 2020.)  
473 Estatutos da Universidade de Coimbra (1653). Coimbra: Edição Fac-Similada, 1987, p. 136, grifos 
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respeito da crescida despesa que fazia nas assistências para São Paulo, e Portugal aos 

filhos varões”474. Um dos detalhes que nos chamam atenção aqui é a citação à cidade de 

São Paulo.  

Aspirantes a uma vaga na Universidade de Coimbra, os jovens poderiam ter 

sido enviados ao Colégio Jesuítico de São Paulo475. Criado em 1554, pela Companhia 

de Jesus, o colégio seria, posteriormente, visto como marco fundador da própria cidade. 

Pelo menos Francisco Roberto da Silva Ferrão, o primogênito, poderia ter sido enviado 

para lá. Ele aparece matriculado na cadeira de Instituta, em Coimbra, em 1º de outubro 

de 1749476. Não foi possível apurar se os outros dois também foram enviados para São 

Paulo, mas se, pelo menos algum dos filhos de Bernardo da Silva Ferrão estudou 

mesmo no Colégio Jesuítico de São Paulo, o fez cerca de 10 anos antes da expulsão da 

Ordem de todos os domínios portugueses, em 1759, ordenada pelo Marques de Pombal. 

Os jesuítas já atuavam no Brasil há mais de 200 anos. 

Outra hipótese é que os dois irmãos que se juntaram ao primeiro em 

Coimbra, no fim do ano de 1751, chegaram a receber alguma instrução no Seminário 

que havia sido criado recentemente em Mariana. O primeiro objetivo da criação da 

instituição de ensino era a formação de clérigos. “Na história da educação das Minas da 

Colônia, marcada pela onipresença da instrução privada, coube lugar especial à criação 

e ao funcionamento do Seminário de Mariana, criado em 1750, em conformidade com a 

orientação da Reforma católica de aprimorar a formação dos clérigos”477. O Bispado 

havia sido instituído há pouco tempo naquelas terras, com triunfante chegada do Bispo, 

em 1748.  

Mas os objetivos iniciais daquela instituição de ensino seriam ampliados. De 

acordo com Luiz Carlos Villalta478, com a criação do Seminário de Mariana, aos 

propósitos reformistas da igreja se juntaram outros, como proporcionar ensino aos 

jovens, em quem os pais investiam grandes somas em dinheiro para enviá-los a estudar 

em outras capitanias. Depois da instalação do Seminário na capitania mineira, as “elites 

locais” tinha um lugar para onde podiam enviar os filhos que desejavam se preparar 

para ir estudar em Coimbra. 

                                                             
474 ACP, 2º Ofício, cod. 69, auto 781, grifos nossos. 
475 SANGENIS, 2004, p. 93. 
476 AUC, UC, Índice de Alunos da Universidade de Coimbra, F., doc. 2359. 
477 VILLALTA, 2007, p. 259. 
478 VILLALTA, 2007, p. 259. 
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Minas Gerais tinha algumas particularidades479 com relação ao ensino. Não 

havia um clero regular, as irmandades que supriam as demandas da fé, por exemplo, 

eram leigas. Sem a presença dos jesuítas, Minas não sofreu com a expulsão de colégios 

por eles fundados. No início do povoamento, “não é uma peculiaridade da América 

portuguesa o predomínio do ensino pelas ordens religiosas, além disso tanto no 

seminário quanto nos colégios não se trata de uma formação clerical: a dimensão 

religiosa era a formação destinada a qualquer aluno”480. Das Ordens Religiosas que 

dominavam o ensino e o conhecimento desde a época medieval provinha a formação 

nas Letras, nos ofícios, na Filosofia, na Teologia, nas Humanidades, nos Bons Costumes 

e também os ensinamentos da fé. 

 

O colégio [...] cuidaria daquilo que espelhasse a fé: a formação nos bons 

costumes se fazendo tônica, dado que a fé era o pressuposto aceito e 

inquestionável. Educar significava primeiramente formar os alunos na fé, nos 

bons costumes, na virtude, na piedade, isto é, na religião. A cultura 

portuguesa era religiosa: a educação do colégio era religiosa. Deus, a 
referência; os bons costumes, o sinal de fidelidade. Assim foi a educação na 

Colônia481. 

 

Em conjunto com o regime de estudos realizados com os preceptores, que 

cabia às famílias com melhores condições financeiras custearem, sucediam os estudos 

nos colégios religiosos, ou no seminário, por exemplo, embora “nem todos os filhos da 

elite da Colônia que frequentavam tais colégios queriam se tornar padres. Mas, em 

razão de serem os únicos colégios existentes, os grupos dirigentes ou emergentes da 

época não tinham outra opção senão submeter seus filhos à orientação jesuítica”482. 

Contudo, ao enviarem os filhos para tais colégios, as chances de serem aceitos na 

Universidade de Coimbra eram bem maiores.  

É importante perceber que, no contexto aqui mencionado, a educação, que 

permitiria a instituição de um ofício ou de uma profissão, era uma prerrogativa 

masculina. A educação feminina era dada conforme o que se esperava das mulheres no 

período. Também para as mulheres a oportunidade de educação estava ligada às Ordens 

religiosas, nesse caso, aos conventos. Nas Minas Gerais, funcionou, desde 1716, o 
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Convento das Macaúbas, dedicado à instrução de moças dos “estratos superiores da 

sociedade mineira”, nos dizeres de Luiz Carlos Villalta. Esses conventos eram 

“fundados em valores cristãos ligados ao gênero feminino como fé, castidade, além das 

condutas derivadas desses mesmos valores, almejavam formar uma mulher que fosse 

recatada”483. Também foi mencionado, pelo autor, o Recolhimento de São João da 

Chapada ou Casa de Oração do Vale de Lágrimas, em Minas Novas, confirmado pela 

Coroa portuguesa em 1780. Mas essa não era a realidade de todas as mulheres, como 

vimos ao tratar do seu papel na capitania das Minas Gerais, no período em que viveram 

lá as gerações 2 e 3 de mulheres da família tratada no presente trabalho. 

Muitas delas nem chegavam a se alfabetizar, outras aprendiam as Primeiras 

Letras com preceptores e outras ainda poderiam seguir esse caminho de recato esperado 

de todas as mulheres. Poucas moças teriam estudado com preceptores, mas as que o 

fizeram seriam, em sua maioria, pertencentes aos estratos superiores da sociedade. 

Beatriz Francisca de Assis Brandão foi uma dessas mulheres que obteve instrução muito 

além daquela ministrada com o objetivo de impor recato e religiosidade ao “sexo frágil” 

e se tornou 

 

uma das primeiras e mais produtivas escritoras brasileiras; uma mulher que, 

diferentemente da maioria de sua geração, que permanecia analfabeta, 

estudou às escondidas, lutou por sua ascensão intelectual e social, escreveu 

poemas, traduções, fundou escola para moças e sonhou expandir suas 

conquistas a todas as mulheres de seu tempo484. 

 

Se pensarmos na trajetória do ensino em Vila Rica, é importante lembrar 

que Beatriz Brandão, muito além de ter conseguido se instruir, tornou-se uma das 

primeiras professoras da capitania e contribuiu para o ensino de inúmeras meninas. 

Para complementarmos o quadro da educação no período, as reformas 

pombalinas foram iniciadas logo após a expulsão dos jesuítas, em 1759, “com o Alvará 

de 28 de junho que, além de determinar o encerramento das atividades educacionais e 

catequéticas da Companhia de Jesus em todo o Império Português, instituiu também as 

primeiras aulas régias, sob novas orientações administrativas e metodológicas”485. Toda 

                                                             
483 VILLALTA, 2007, p. 259. 
484 PEREIRA, 2009, p. 23. 
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essa reforma no ensino levou também a novas exigências e, após a reforma pombalina, 

foram feitos novos Estatutos da Universidade de Coimbra, datados de 1772, com 

cobranças para a admissão naquela instituição que passaram a ser as seguintes: 

 

 

Da instrução prévia 

Os estudantes que quiserem matricular-se em alguma das Faculdades 

Jurídicas, devem ter já adquirido um bom conhecimento da Língua Latina, da 

Retórica e da Ética, sendo moradores em cidades ou vilas em que haja 

cadeiras de grego, deverão também ter aprendido esta língua. E além do bom 

e prévio conhecimento das referidas Disciplinas que lhes será sempre 

indispensável para poderem ser admitidos às Lições da Jurisprudência, 

procurarão também adquirir a maior instrução que puderem, sobre todas as 

outras partes e espécies das Letras Humanas e Disciplinas Filosóficas486. 

 

O ensino régio instituído em todas as capitanias e as novas regras para o 

ensino no Império português passariam, daí em diante, a influenciar a formação das 

gerações seguintes, no caso, os netos de Bernardo da Silva Ferrão, como José Carlos 

Xavier da Silva Ferrão, nascido em 1771, que viveu sua infância e juventude em Vila 

Rica e, posteriormente, mudou-se para Pernambuco, conforme visto anteriormente. 

 

 

3.1.2 “Sendo a ciência nos filhos glória e honra para eles e gosto para 

os pais”487 

 

 

A Universidade de Coimbra é uma das mais tradicionais instituições de 

ensino existentes em Portugal. Fundada em 1290, por Dom Dinis, com o nome de 

Studium General, depois de muitas mudanças, “teve sua sede transferida para Coimbra 

definitivamente [...] em 1537, no reinado de D. João III”488 e assumiu, desde então, a 

missão do ensino superior, mais tradicionalmente, em Cânones e Leis. A Universidade 

de Coimbra foi “responsável pela formação de gerações de homens de letras que 
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integraram as elites políticas portuguesas entre os séculos XVI e XIX”489, período em 

que se tornou o destino cobiçado pelos filhos das famílias nobres de todo o império 

português, em especial, os da América portuguesa onde não haviam universidades. 

Quem quisesse ver os filhos bacharéis e preparados para servir ao reino, tanto na 

metrópole como na América portuguesa, teria de enviá-los para estudar em Coimbra.  

Por lá, passaram gerações de Bacharéis em Cânones. A instituição preparou 

os universitários dentro das demandas crescentes da monarquia490 em um momento em 

que, para atender à burocracia, era necessário ter funcionários bem preparados, 

formados em Direito e que pudessem dar a devida aplicação às Ordenações que foram 

evoluindo, como as Leis lusitanas. Para complementar a atuação da Universidade de 

Coimbra, o monarca criou, na mesma cidade, em 1742, o Real Colégio das Artes e 

Humanidades, com o objetivo de preparar os pretendentes para o ingresso nos estudos 

universitários. 

O que se aprendia, na universidade, no entanto, tinha uma “feição 

conservadora, muito mais ligada à Escolástica do que ao “pensamento científico”, que 

se ampliara durante os séculos XVII e XVIII”, mas, embora essas tendências estivessem 

se propagando ao longo do século, mudanças só vieram a ocorrer no final do século 

XVIII. 

 

Pombal instituiu um sistema público de ensino antes mesmo da França, 

fundou o Colégio dos Nobres, em 1761, e reformou a Universidade de 

Coimbra, entre 1770 e 1772, imprimindo-lhe uma orientação que privilegiava 

as ciências naturais e a experimentação, procurando com isso criar uma nova 
elite cultural, mais aberta a um pensamento racional e empírico, e disseminar 

uma nova mentalidade na sociedade portuguesa, europeizando-a491.  

 

 

No período em que os filhos de Bernardo da Silva Ferrão ingressaram em 

Coimbra, tais mudanças ainda não haviam sido implantadas. Eles estudaram em um 

momento em que “a Universidade de Coimbra era uma instituição de ensino e não de 

estudos ou de investigação, o que a caracterizava como propagadora de conhecimento já 
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sistematizados [...] daí seu caráter conservador”492. Mas é importante mencionar que, 

“se com Pombal a Universidade de Coimbra, livrou-se da tutela dos jesuítas, 

permaneceu sob o jugo eclesiástico e religioso”493. As ordens religiosas mantinham o 

domínio sobre o conhecimento desde os tempos medievais. 

 

 

 

3.2 Herdeiros no reino 

 

 

É para esse universo de formação superior, que visa um lugar no quadro de 

funcionários régios que seguiram Francisco Roberto de Seixas da Fonseca, em 1749, e, 

em 1751, Mateus Antônio da Silva Ferrão e Bernardo Manoel da Silva Ferrão494, os três 

filhos de Bernardo da Silva Ferrão e de Dona Francisca de Seixas da Fonseca. Todos os 

três ingressaram na Universidade de Coimbra no curso de Cânones. 

 

Os advogados foram essenciais ao governo português, pois serviam de 

interface entre a Justiça e a sociedade. Do correto desempenho da Justiça 

dependia a harmonia social e, em certa medida, o próprio reconhecimento do 

governo, uma vez que a Justiça era a face mais visível do rei e, por ilação, do 

Estado. Na voz do juiz que condenava, na mão do carrasco que desferia o 

golpe, no espetáculo exemplar das execuções públicas, o rei fazia-se 

presente495. 

 

Com relação à formação recebida, dizem os Estatutos da Universidade, que 

com o “Bacharelamento em Cânones e Leis [...] lhe concederá o grau de bacharel 

autoridade apostólica sendo em Cânones e autoridade régia sendo em Leis”496. No caso, 
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Francisco Roberto da Silva Ferrão não concluiu o curso na faculdade que ingressou e se 

formou em Leis. 

 

 

3.2.1 Primogênito: Bacharel em Leis e Desembargador do Paço 

 

Francisco de Seixas da Fonseca, o primogênito, foi, naturalmente, o 

primeiro a ser enviado para Coimbra para se graduar como Bacharel em Cânones. “Na 

Universidade, encontravam-se os filhos da nobreza portuguesa com os de grandes 

mercadores do reino e do Ultramar; com os filhos de militares, desembargadores e 

profissionais liberais”497. De acordo com o índice de alunos498, Francisco Roberto da 

Silva Ferrão, “natural do Rio de Janeiro”, teve o primeiro registro de sua presença na 

Universidade de Coimbra na data de 1º  de outubro de 1749, quandou aparece no que a 

instituição de ensino chamava de “matrícula na cadeira de Instituta (os designados 

alunos Institutários)”499, e que entendemos como referência a uma cadeira de introdução 

ministrada no primeiro ano do aluno naquela universidade. A Cadeira existiu na 

Universidade de Coimbra, entre 1537 e 1772500. Em seguida, são registradas as 

matrículas anuais na Faculdade de Cânones, com as datas de 1º de outubro de 1750, 1º 

de outubro de 1751 e 1º de outubro de 1752. 

Chama a atenção, sobre o documento de Francisco Roberto da Silva Ferrão, 

a falta das informações sobre sua filiação, bem como as datas de informações 

denominadas Bacharel e Formatura, este último indicaria o ato de registro e 

diplomação, que inclui o número da folha no referido livro, dado que aparece nos dos 

outros alunos registrados, inclusive no de seus dois irmãos, na mesma instituição. A 

ausência da informação sobre sua formatura nos fez concluir que não se formou naquele 

curso, porém não encontramos informações sobre o aluno em outro curso nos arquivos 

disponibilizados pela universidade. 

                                                             
497 VALADARES, 2004, p. 212. 
498 Índice de alunos da Universidade de Coimbra, 1537/1919. 
499 BANDEIRA, 2019, p. 2. 
500 Informação disponível nas referências sobre âmbito e conteúdo do fundo arquivístico da Universidade 

de Coimbra. Disponível em: <https://pesquisa.auc.uc.pt/details?id=264605>. (Acesso em: 20 dez. 

2019.) 

https://pesquisa.auc.uc.pt/details?id=264605
https://pesquisa.auc.uc.pt/details?id=264605
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A informação de que realmente se formou em Leis501 foi confirmada pelo 

Processo de Leitura de Bacharel para o Desembargo do Paço502, tribunal superior da 

Justiça do reino. O processo de Leitura, ao qual se submeteu o primogênito de Bernardo 

da Silva Ferrão, era exigido para todo aquele que desejasse servir no referido tribunal 

nos cargos de ouvidor ou de juiz, por exemplo. Em seu Processo de Leitura, registram-

se as informações usuais aos pretendentes aos cargos.  

 

Diz Francisco Roberto da Silva Ferrão, natural do Rio de Janeiro, Re.[?] 

Formado na Faculdade de Leis que ele pretende servir a Vossa Majestade, 

nos lugares de letras, [?] habilita-se, e sendo assim seu pai, como seus avós 

paternos e maternos naturais deste reino e sua mãe do mesmo Rio de Janeiro, 

donde também a sua avó materna503. 

 

Mais à frente, nesse mesmo documento, conforme registro padrão, 

encontramos a complementação das informações: “declara o suplicante ser filho do 

Tenente General das Minas, Bernardo da Silva Ferrão, Cavaleiro da Ordem de Cristo e 

Familiar do Santo Ofício e de sua mulher Da. Francisca de Seixas da Fonseca [...]”504, e 

complementa com os nomes e a origem dos avós paterno e materno. Todo o 

investimento que a família havia feito na formação e na carreira de Francisco Roberto 

da Silva Ferrão teria retorno a partir do momento em que ele ingressasse no quadro de 

funcionários do reino para servir ao monarca. Para tal, se valeu dos títulos de seu pai, 

também a serviço do reino no governo das Minas Gerais, de Cavaleiro da Ordem de 

Cristo e de Familiar do Santo Ofício, o que era apresentação mais que suficiente para 

facilitar a conquista de servir ao monarca nos “lugares de letras”. 

De acordo com Álvaro de Araújo Rodrigues, no contexto e período aqui 

levados em conta, o exercício do ofício de advogado trazia consigo um poder que havia 

sido delegado pelo Rei, o poder de fazer Justiça, de julgar e de resolver os litígios da 

sociedade civil. “A distribuição desse poder era fundamental, pois o poder da Coroa 

                                                             
501 ANTT, DP, Leitura de bacharéis, letra F, mç. 14, n. 7. 
502 ANTT-DP. 12p., p. 1. Desembargo do Paço. História administrativa, Biográfica e Familiar. Embora 

tenha sido criado por D. João II (1481-1495), foi no reinado de D. Manuel I que o Desembargo do Paço 

se tornou o Tribunal superior do reino, “com a publicação do seu regimento especial, em 1521, na 2ª. 

Edição das Ordenações Manuelinas, Liv. I, tit. 3, adquirindo, desde então, verdadeira autonomia face às 

Casas da Suplicação, Cível e Relação da Casa do Porto”. Disponível em:  

   <www.digitarq.arquivos.pt/details?id=4167317>. (Acesso em: 2 fev. 2020. 
503 ANTT, DP, Leitura de bacharéis, letra F, mç. 14, n. 7, f. 1, grifos nossos. 
504 ANTT, DP, Leitura de bacharéis, letra F, mç. 14, n. 7, f. 1, grifos nossos. 

http://www.digitarq.arquivos.pt/details?id=4167317
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fazia-se sentir através da administração da Justiça e da guarda do direito dos povos”505. 

A partir desse lugar de advogado, graduado em Coimbra, existia a possibilidade de 

servir nos quadros mais altos do sistema de justiça português. 

 

Nessa posição privilegiada, os advogados, juízes e magistrados adquiriam 

destaque frente à sociedade e condensavam uma profusão de relações sociais, 

o que equivalia, de certa forma, a uma espécie de “capital”. Ao mesmo tempo 

necessitavam do respaldo de seus iguais e de interagir com eles, seja para 

ingressar na máquina administrativa, ou para ser favorecido em algum 

julgamento. Na carreira da magistratura apoios políticos e de familiares 

influentes poderiam encurtar as distâncias que separavam um advogado [...] 

do Desembargo do Paço, o ápice da carreira no sistema judicial, cobiçado 
pelo prestígio e pelo salário506. 

 

Pelas portas da justiça portuguesa, adentrava-se a toda uma rede de relações. 

Desde as primeiras, usadas como cartas facilitadoras para o acesso ao serviço real, até 

outras cartas ao longo de toda a carreira, no sentido de ascender dentro do sistema 

judiciário até nos pleitos. 

Devido à ausência de fontes, como a nomeação ao seu primeiro cargo após a 

Leitura de Bacharel, não é possível afirmar que a trajetória a seguir compreenda toda a 

ficha de serviços régios de Francisco Roberto de Silva Ferrão. A próxima fonte 

localizada, de 5 de junho de 1767 trata de sua “Diligência de Habilitação para a Ordem 

de Cristo”, como se segue. 

 

Natural da Sé do Rio de Janeiro, ouvidor da Alfândega, filho de Bernardo da 

Silva Ferrão, natural de Pernes, termo de Alcanede, Tenente-General do 

governo de Minas, Familiar do Santo Ofício, Cavaleiro da Ordem de Cristo e 
de sua mulher D. Francisca de Seixas da Fonseca, natural da Sé do Rio de 

Janeiro, neto paterno de Bernardo Girão de Maia e de sua mulher D. Catarina 

da Silva, naturais de Pernes; neto materno de Francisco de Seixas da Fonseca, 

natural da freguesia da São Martinho, Cambres, bispado de Lamego e de sua 

mulher D. Maria da Rocha Fiúza, natural da Sé do Rio de Janeiro507. 

 

Servindo ao rei como Ouvidor de Alfândega, Francisco Roberto da Silva 

Ferrão, após 14 anos desde sua Leitura de Bacharel, no Desembargo do Paço, solicitava 

                                                             
505 ANTUNES, 2004, 27. 
506 ANTUNES, 2004, 27-28. 
507 ANTT, MCO, Habilitações para a Ordem de Cristo, Letra F, mç. 17, n. 3, grifos nossos. 
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à Mesa de Consciência e Ordens, o Hábito da Ordem de Cristo. Se o processo de seu pai 

levou alguns anos para ser aprovado, depois de algumas negativas da Mesa e após a 

inserção de várias cartas de apresentação de Bernardo da Silva Ferrão, o processo de 

nobilitação do filho foi extremamente rápido. 

O processo de Habilitação de Francisco Roberto da Silva Ferrão, iniciado 

em 5 de junho de 1767, tramitou por 40 dias, como indicam duas Cartas Padrão do 

Registro Geral de Mercês de D. José I.  A primeira delas data de 15 de julho de 1767, e 

concedeu ao habilitando “Carta de Padrão. Tença de 8$000 réis e Hábito” 508. A segunda 

data de 16 de julho de 1767 e concede “Carta de padrão. Tença de 12$000 réis”509. A 

rapidez do processo deixa claro que, para um sujeito vindo da colônia, cuja família 

investiu na formação como Bacharel e que tem o precedente de ter o pai previamente 

nobilitado, isso contribuiu seu sucesso e sua ascensão dentro do serviço real. Pode 

sugerir, também, que aquela conjuntura era diferente. 

Bernardo da Silva Ferrão, durante seu período como habilitando, reuniu, ao 

seu processo de entrada para a Ordem de Cristo, inúmeras cartas de apresentação de 

pessoas da sua rede social e profissional. O seu filho Francisco Roberto da Silva Ferrão, 

no momento em que foi um habilitando à mesma Ordem, era Bacharel em Leis, 

formado em Coimbra, e prestava serviços ao monarca no reino. Além disso, tinha, em 

sua origem direta, seu pai, um vassalo que havia prestado serviços, durante toda a vida, 

ao reino, além de ser também Cavaleiro da Ordem de Cristo e Familiar do Santo Ofício, 

dois títulos de alto valor comendatório. Podemos afirmar que esse quadro facilitou a 

rápida ascensão de Francisco no serviço real e em sua habilitação à Ordem de Cristo. 

Seguindo as fontes, encontramos uma trajetória ascendente de cargos nos 

quais Francisco Roberto da Silva Ferrão serviu ao reino, sempre em Portugal. 

A sequência de cargos preenchidos por Francisco, a serviço do reino, nos 

mostra uma ascensão constante dentro dos quadros da justiça portuguesa. “Tornar-se 

membro do Desembargo do Paço representava o pináculo da promoção no sistema 

judiciário, e todos os magistrados aspiravam ao prestígio, à influência e ao alto salário 

dessa posição”510. Entre a primeira fonte encontrada, de sua Leitura de Bacharel, em 

1753, e a última de que dispomos, em 1817, se passaram 64 anos, o que indica o 

                                                             
508 ANTT, Registro Geral de Mercês de D. José I, liv. 14, f. 19. 
509 ANTT, Registro Geral de Mercês de D. José I, liv. 14, f. 19v. 
510 SCHWARTZ, 1979, p. 33. 
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número de anos aproximado que esteve integrado ao sistema de altos funcionários 

régios. Ao longo desse período, temos registro de, pelo menos, dois relevantes títulos de 

nobilitação, um deles foi o de Cavaleiro da Ordem de Cristo, concedido em 1767, por 

D. José I, relativamente no início de sua carreira, e o outro foi o de Foro de Fidalgo 

Cavaleiro, concedido em 1794, por D. Maria I, após, aproximadamente, 40 anos de 

serviços prestados. 

 

No ápice do sistema judiciário ficava o Desembargo do paço, órgão que, 

tendo principiado como uma assembleia consultiva de D. João II (1481-95), 

passara a uma instância governamental plenamente institucionalizada pelas 

Ordenações Manuelinas de 1514. Embora casos de mérito especial pudessem 

recorrer a esse órgão depois de esgotar todos os outros meios de conciliação, 
sua função básica não era a de tribunal, mas a de conselho e assembleia 

consultiva em todas as questões de justiça e administração judiciária. Com o 

passar do tempo, o Desembargo do Paço tornou-se o órgão central da 

estrutura burocrática do Império português511.  

 

Segundo Raymundo Faoro512, a justiça colonial portuguesa se consolidou 

após a Restauração, em 1640, com a presença de 12 tribunais que se dedicavam a cinco 

áreas da justiça e da administração, e que tratavam de assuntos da fazenda, guerra, paz, 

provimento e justiça. Para tais funções, existiam o Tribunal da Fazenda e do Juízo Cível 

(com sua Relação); três deles foram dedicados à paz (Santo Ofício, Ordinário e da 

Consciência), dois profanos (Mesa do Paço e Casa da Suplicação); para a guerra, o 

Tribunal da Guerra e Ultramarino; para o provimento, o Tribunal da Câmara; e, por fim, 

para a justiça de fato, a mesa do Paço e da Relação. A configuração atualizada será vista 

logo a seguir, quando tratarmos das funções de Bernardo Manoel da Silva Ferrão, irmão 

de Francisco. 

Francisco Roberto desempenhou função de desembargador, acessível após 

15 anos servindo ao rei em outras funções das leis. Pelas fontes, vemos que, entre 1753, 

quando realizou sua Leitura de Bacharel, e o ano em que o localizamos como 

Desembargador, em 1771, se passaram 18 anos, tempo suficiente para estar “apto” a 

assumir as funções de Desembargador. 

                                                             
511 SCHWARTZ, 1979, p. 32. 
512 FAORO, 1979.  
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Faoro observa ainda que, para exercer determinadas funções públicas, como 

no Desembargo, era preciso ser fidalgo, de sangue limpo e de família de boa linhagem. 

Isso talvez explique o foro de fidalgo que recebeu e o rápido processo de Habilitação de 

Francisco Roberto da Silva Ferrão para Cavaleiro da Ordem de Cristo, ou seja, para que 

pudesse continuar sua ascensão no Desembargo do Paço, cumprindo um tempo mínimo 

de trabalho, foi nobilitado para assumir funções mais altas dentro do Tribunal. 

Mesmo os cargos iniciais no Desembargo do Paço significavam prestígio. 

Francisco Roberto da Silva Ferrão, tão logo se graduou em Leis na Universidade de 

Coimbra, se encaminhou para instituição. Dentro dela, foi passando de um cargo a 

outro, uma vez que não havia um único posto a ser ocupado, e que a “composição do 

Desembargo do Paço não era fixa, embora o costume tenha mantido o número de 

magistrados em torno de seis”513. A variedade de funções dos desembargadores era 

justificada pelas inúmeras funções que o Desembargo assumiu na administração das 

colônias portuguesas. Tratava-se de um tribunal que dava suporte ao rei e que 

comandava todo o sistema de justiça e apelação do reino e ultramar. 

 

Os desembargadores eram burocratas de meia-idade, experientes e 

amadurecidos por quinze anos de trabalho [...] que haviam provado sua 

capacidade ou pelo menos, sua habilidade em obedecer aos regulamentos e 

expectativas da burocracia real. Leais, dignos de confiança e experientes, os 

desembargadores se tornaram os condutores ideais da administração 

colonial514. 

 

Durante o tempo de serviço como funcionário régio da justiça portuguesa, 

Francisco Roberto da Silva Ferrão desempenhou as funções de Ouvidor de Alfândega, 

Desembargador do Porto e da Casa da Suplicação, esteve no Lugar do Civil da Corte e 

de “Chanceler da Relação do Porto que serve de Governador das Justiças”, como 

descrito na fonte mencionada. Aos 24 anos de idade, Francisco Roberto se submeteu ao 

exame de Leitura de Bacharel no Desembargo e, quando aparece na documentação 

pedindo licença para passar ao Rio de Janeiro, em 1817, já somava seus 88 anos de 

larga experiência e dedicação às suas funções, encaixando-se bem na descrição que 

Stuart Schwartz fornece sobre os desembargadores. 

                                                             
513 SCHWARTZ, 1979, p. 33. 
514 SCHWARTZ, 1979, p. 236. 
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Algumas datas nos servem de referência com relação à história da família 

do desembargador. Em 1753, enquanto Francisco Roberto havia concluído o curso de 

Leis e se dedicava ao exame de Leitura de Bacharel, para iniciar sua carreira de 

magistrado, seus irmãos, Mateus Antônio da Silva Ferrão e Bernardo Manoel da Silva 

Ferrão, então com 23 e 20 anos, frequentavam as aulas de Cânones na Universidade de 

Coimbra, curso que concluiriam juntos em maio de 1756. 

O ano de 1767, em que o então Ouvidor de Alfândega Francisco Roberto se 

habilita com sucesso à Ordem de Cristo é o mesmo em que, no mês de agosto, seus 

irmãos são embargados na partilha dos bens herdados da família pelas irmãs, que 

iniciaram o processo de litígio na justiça de Vila Rica. Francisco aparece no processo 

tendo como seu procurador o irmão Bacharel, Bernardo Manoel da Silva Ferrão, 

residente em Vila Rica.  

Por fim, o ano de 1817, em que o desembargador pede licença para ir ao Rio 

de Janeiro, é o mesmo em que seu sobrinho, José Carlos Xavier da Silva Ferrão, se 

envolve na Revolução de Pernambuco, no mês de março. Infelizmente, não é possível 

afirmar se o tio do envolvido na Revolução estava ainda no Brasil quando do ocorrido e 

da fuga do sobrinho para a França. 

Outro ponto que merece mencionarmos é o pedido para passar ao Rio de 

Janeiro com um criado, também no ano de 1817. D. João VI residia no Brasil, com a 

Família Real e todo o aparato governamental, desde 1808. Acreditamos que o pedido 

para ir à capital do reino, naquele momento, se deve ao fato de o monarca português ter 

demandado algum expediente ao desembargador. Muitos magistrados reais se 

transferiram com a corte para o Brasil naquele período. Se tivesse sido o caso de 

Francisco Roberto da Silva Ferrão, ele não estaria solicitando licença para tal 

deslocamento. Não foi possível apurar mais detalhes de tal deslocamento, mas o pedido 

nos permite saber que ainda estava atuante e que faleceu em algum momento após esta 

data, em Portugal, onde havia fixado sua residência durante toda a vida de dedicação ao 

serviço real por meio da justiça. 

  

 

3.2.2 O filho clérigo 
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Mateus Antônio da Silva Ferrão, o segundo filho de Bernardo da Silva 

Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca, é de quem menos dispomos de fontes que 

nos esclarecessem sua trajetória, tanto na América Portuguesa quanto no reino. Mateus 

nasceu no Rio de Janeiro, em 1730, e se mudou com a família para Vila Rica, em 1736. 

Conforme foi citado anteriormente, acreditamos que Mateus tenha aprendido as 

Primeiras Letras em Minas Gerais. Pode ter sido enviado para o colégio dos Jesuítas em 

São Paulo, mas é uma hipótese pouco provável e, como no ano de 1750, havia sido 

criado o Seminário de Mariana, pode ter estudado lá até 1751. Neste último ano, 

aparece matriculado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Cânones, aos 21 

anos de idade. Mateus é o único filho que vai se dedicar ao ofício na igreja. 

Naquela universidade, Mateus Antônio da Silva Ferrão aparece matriculado 

na cadeira de Instituta em 14 de outubro de 1751515, cursada pelos alunos no primeiro 

ano do curso. A fonte nos mostra ainda o registro de sua naturalidade, Rio de Janeiro, 

Brasil e data matrícula a 1º de outubro de 1752, em Cânones. Observamos, ainda, no 

registro de Mateus, um erro de grafia em sua filiação, pois seu pai aparece com o nome 

de “Bernardino” da Silva Ferrão. As outras matrículas anuais constam nas datas de 1º de 

outubro de 1753, 1º de outubro de 1754 e de 1º de outubro de 1755. Ainda no seu 

registro, consta que se tornou Bacharel em 22 de maio de 1756 e que sua formatura foi 

em 31 de maio de 1756. Como é possível perceber, Mateus Antônio da Silva Ferrão se 

graduou em, aproximadamente, cinco anos e meio. 

Não são comuns fontes que nos informem como foi a vida de estudante em 

Coimbra, os relatos existem, mas são raros. No caso de Mateus Antônio da Silva Ferrão, 

encontramos o conteúdo de uma carta que ele enviou ao pai durante o período em que 

estava na Universidade de Coimbra. O translado da carta anexada ao processo de 

embargo da partilha dos bens movido entre irmãos e irmãs dá algumas informações a 

esse respeito. 

                                                             
515 AUC, UC, Índice de alunos da Universidade de Coimbra, Atos n. 90, f. 45. 
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O translado do conteúdo da carta516 é extenso, são seis páginas que narram 

desde o trajeto da própria carta, via “frota” ou navegação que, no caso, é responsável 

pelo trânsito das correspondências entre a América portuguesa e a metrópole, por meio 

de procurador, que ele menciona sem citar o nome e que seria também o responsável 

por trazer, do Brasil para Coimbra, de maneira garantida e segura, a quantia em dinheiro 

que o pai enviava para custear os estudos dos jovens, conforme mencionado. De acordo 

com Nívea Pombo, “uma das primeiras providências das famílias ricas, quando 

enviavam seus filhos à Universidade, era procurar um correspondente para facilitar a 

manutenção e o envio das mesadas”517. A carta trata de outros assuntos, mas o envio do 

dinheiro é um dos pontos centrais da missiva. 

Após a saudação de praxe, “Meu pai e Senhor que vossa mercê logre saúde, 

minha mãe e irmãos é o que hei de estimar”, informa que, “na frota hão de ir [para] 

vossa mercê as contas do dinheiro que temos gasto e nestas vou cá incluindo”, e o 

“temos” sugere que se trata dele e do irmão. Prossegue suplicando para que o pai 

considerasse as justificativas que apresentava para que desconsiderasse sua decisão de 

1754, quando mandou “dizer a vossa mercê que não queria os 50.000 do dito ano, pois 

que tinha alguns vinténs com que passar”. Porém, a economia feita resultou na 

impossibilidade de gozar de qualquer “gênero [...] de divertimento” o que quase o levou 

à loucura. O remédio para tal, de acordo com o conselho de “vários homens Doutos”, 

foi que “buscasse o meio de medicina à ver se ficava bom, pois que os livros 

aconselhavam que para os escrúpulos, e melancolia era a medicina também um dos 

meios eficazes para alcançar para o verem-se bons”. E conclui: “à vista deste conselho 

tão prudente recorri ao Procurador para que [me] mandasse os 50.000 que vossa 

mercê me manda todos os anos”518.  

Logo no início da carta, Mateus escreve que vai prestar contas ao pai do 

dinheiro que “temos gasto” e usa o plural, ou seja, está se referindo aos gastos dele e do 

irmão Bernardo, que também estuda em Coimbra no mesmo período. O ano de escrita 

da carta, registrado ao final, é 12 de janeiro de 1756. O ponto central da carta é informar 

ao pai que não irá mais dispensar o envio do dinheiro que era remetido aos irmãos todos 

os anos para custear as despesas dos estudantes em Coimbra.  

                                                             
516 ACP, 2º Ofício, cod. 69, fs. 63, 63v, 64, 64v, 65, 65v. 
517 POMBO, 2015, p. 6. 
518 ACP, 2º Ofício, cód. 69, auto 781, f. 62, grifos nossos. 
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De acordo com Nívea Pombo, para os estudantes se manterem em Coimbra, 

“era preciso despender quantias significativas com a lavagem da roupa, o conserto de 

sapatos, pelos cuidados com a moradia, comida, além dos custos com a compra de 

livros, apostilas, móveis, utensílios, entre outros”519, uma vez que estavam distantes de 

toda a estrutura familiar que os provinha de todos os cuidados, “acostumados com a 

vida na colônia onde havia escravos para servi-los”. A autora exemplifica também 

certos prazeres ou itens que alguns estudantes mandavam vir de suas capitanias, como 

Álvares Pereira, o estudante da Bahia520 que despendia grandes quantias com tabaco ou 

bestas no transporte para Lisboa.  

Mas os gastos não são o único conteúdo da carta que julgamos significativo. 

Existe uma outra narrativa que é utilizada para justificar a necessidade do envio do 

dinheiro. Mateus descreve problemas, males físicos, de moradia, com muitas pulgas e 

bichos em casa, o tempo frio, o uso de medicamentos ou a dificuldade de manter uma 

dieta que lhe havia sido recomendada, mas as galinhas estavam caras. “A população 

estudantil coimbrã do Setecentos constituía um corpo específico e diferenciado, 

composto exclusivamente por alunos do sexo masculino, jovens e solteiros, muitos 

deles desprotegidos e desenraizados da parentela, vivendo sob o seu próprio 

domínio”521, semelhante ao descrito por Mateus Antônio da Silva Ferrão em carta à 

família, que ficou em Vila Rica. 

Mas além da melancolia, real ou alegada, nos chamam atenção os relatos e 

os episódios de loucura descritos por Mateus quando escreve para a família sobre a vida 

em Coimbra, “esta terra é de todo ou quase destituída de divertimentos”, e sobre os 

demais relatos que, entendemos como a data de Corpus Christi, “nas antevésperas do 

Corpo de Deus deu-me uma vertigem na cabeça indo eu pela rua, que me foi necessário 

entrar em uma casa para não haver de não obrar alguma [...] de louco na rua”, e 

completa ainda relatando que, dias depois, “como não fiquei bom do meu mal, foi-se 

aumentando de forma que por várias vezes obrei nesta Cidade coisas de louco e tive 

ímpetos [...] destes pela janela fora”, e arremessou vários objetos,  “quebrei uma galheta 

de vinagre”522, e mais descrições deste tipo.  

                                                             
519 POMBO, 2015, p. 6. 
520 RUSSELL-WOOD, 1973, p. 36. 
521 VALADARES, 2004, p. 211. 
522 ACP, 2º Ofício, cód. 69, auto 781, f. 63. 
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Ainda de acordo com Nívea Pombo e que chamou de agruras, os estudantes 

universitários registram, de forma jocosa, no periódico Palito Métrico, “queixas de 

Amaro Mendes Gaveta estudante na Universidade de Coimbra, contra pulgas, 

percevejos, bestas de jornada, arrieiros, estalajadeiros, lograntes, amas, moços, 

lavadeiras, ruas, falta de divertimentos”, e tais notícias, que circulavam pela cidade 

entre os colegas e agremiados, eram “escritas em oitavas portuguesas e dedicadas aos 

nobilíssimos e preclaríssimos pais dos senhores estudantes conimbricenses, para que 

vindo no conhecimento dos muitos trabalhos, que seus estudiosos filhos padecem nas 

jornadas, e Universidade, se dignem a lhes acrescentar as mesadas”523. Bem poderiam 

ser argumentos de um filho para justificar a necessidade da mesada, ainda mais se 

Mateus tiver dispensado o recebimento dos recursos sem consultar o irmão, que também 

teria suas despesas. Nesse caso, teria de justificar muito bem o arrependimento de tal 

recusa financeira e da demanda com moradia, medicamentos, livros e alimentação. Mas 

existem relatos de outros estudantes da época sobre muitos problemas e faltas materiais 

e afetivas e também da grande melancolia.  

De acordo com Sílvia Brugger, ao analisar as questões patriarcais sobre os 

filhos, desde o século XVIII estendendo-se até o XIX, a educação deles era um projeto 

social familiar e não uma questão de crescimento pessoal, costume que sobreviveu ao 

período. Tratava-se mais de uma imposição da família e nem todos os estudantes o 

faziam por vontade própria, 

 

o que pode ser inferido, por exemplo, da carta enviada por Gabriel Mendes, 

de Coimbra, a seu pai, Tomás Mendes, em 1824. Nela o filho fala de sua 

aplicação aos estudos, mas também da melancolia em que vivia distante da 

família e sem receber notícias. Ao referir-se à profissão de advogado, na qual 

estava a se formar, afirmou que, “devendo ser apenas tolerável nos tempos 

ordinários, tem sido o verdugo dos meus dias nos críticos e calamitosos 

tempos, em que me dediquei à mesma profissão”. Parecia estar em Coimbra 

mais para cumprir uma vontade paterna do que por escolha própria, mas não 

reclamava ou protestava contra isto. Antes, procurava demonstrar ao pai o 

empenho em sua formação e em atender-lhe à vontade524.  

 

A julgar pelo processo de embargo da partilha das irmãs, que analisaremos 

adiante, o pai remeteu os 50$000 mil réis para as despesas dos dois filhos para aquele 

                                                             
523 POMBO, 2015, p. 6. 
524 BRUGGER, 2007, p. 158. 
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ano. As despesas das famílias da colônia, para manter um filho estudando em Coimbra, 

eram significativas. No caso de Bernardo da Silva Ferrão, que enviou três filhos para se 

graduarem no reino, as despesas foram bem elevadas. O objetivo era que os filhos 

mantivessem o status social diferente daquele do próprio pai, que construiu sua 

nobilitação por meio da prestação de serviços militares, ou seja, por meio das “armas”. 

Os filhos formados em Coimbra poderiam servir à sua majestade nos “lugares de 

letras”, no serviço burocrático e/ou atuando por meio do conhecimento e da formação 

para o exercício da justiça. 

Mateus Antônio da Silva Ferrão enviou a carta ao pai no início do ano em 

que viria a se formar na Universidade de Coimbra. O ato do registro de sua diplomação 

é de 22 de maio de 1756. Depois dessa data, encontramos, no livro do Registro Geral de 

Mercês de D. José I, em 4 de fevereiro de 1760, a concessão de “Alvará da Capela de 

Graça Afonso na Igreja da Ventosa”525, em Portugal. O registro do alvará indica que 

Mateus assumiu as funções de Clérigo da paróquia e permaneceu em Portugal. Ao 

longo do processo de embargo da partilha, referente à herança do pai, que faleceu em 

1764, e da mãe, que faleceu em 1766, do qual ainda trataremos, menciona-se a 

permanência de Mateus no reino após se graduar em cânones e que  

 

vagando a Matriz do Ouro Preto, incessantemente rogava o testador aos ditos 

seus filhos o Doutor Bernardo da Silva Ferrão, e Matheus Antônio da Silva 

Ferrão, depois de formados, que se restituíssem as Minas, e se ordenassem, 

[...] e repetindo o mesmo quando vagou a Matriz de Antônio Dias, nunca os 

sobreditos em tal assentiram, como se mostrará, de que procedeu agravar-se o 

escrúpulo no testador de ver arruinados os meios em que ele estabelecia a 

paga, e restituição da fraude que naquelas despesas dera as legitimas das 

embargantes526. 

 

 De acordo com a irmã Teresa Matilde de Seixas da Silva Sotéria, era desejo 

do pai, Bernardo da Silva Ferrão, que os dois filhos retornassem à Vila Rica e 

assumissem as paróquias de Ouro Preto e, segundo a fonte que diz quando “vagou” 

lugar naquelas matrizes, uma após a outra, seria possível, a cada filho, ocupar uma 

delas. A julgar pelo documento, fica clara a posição do pai de impor o desejo de ver não 

                                                             
525 ANTT, RGM, Mercês do reinado de D. José I, liv. 14, f. 446. 
526 ACP, 2º Ofício, cód. 69, auto 781, f. 11v. 
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apenas um, mas os dois filhos assumindo os lugares de párocos de Vila Rica. De acordo 

com o alvará de D. José I, o segundo filho de Bernardo da Silva Ferrão parece ter 

realizado o desejo do pai e se tornado um membro da igreja, mas não o fez em Vila 

Rica. O outro filho, Bernardo Manoel da Silva Ferrão, retornou a Vila Rica após 

concluir o curso de cânones, mas não assumiu nenhuma paróquia, como era a vontade 

do pai, o que significaria ocupar lugar de significativo prestígio naquela vila. 

Encaminhar o segundo filho a alguma função de destaque na Igreja era 

atitude planejada pelas famílias ao longo de boa parte da história portuguesa moderna. 

No caso de Mateus Antônio da Silva Ferrão, no entanto, não podemos afirmar se a ele 

foi imposto tal cargo por ser o segundo filho ou não, nem se, depois que foi para 

Coimbra para estudar, chegou a retornar a Vila Rica. Tudo indica que não voltou à 

capitania mineira, apesar da melancolia e aparente “saudade de casa” enfrentada durante 

os tempos de estudante. Tampouco, podemos afirmar quanto tempo permaneceu na 

paróquia concedida por D. José I. Retornaremos a estes dois filhos, Mateus e Bernardo, 

ao tratar do já tão mencionado processo de disputa entre irmãs e irmãos. 

 

 

3.2.3 Bacharel nas Minas Gerais e Escrivão de receitas e despesas 

 

 

O terceiro e último filho de Bernardo da Silva Ferrão e de Dona Francisca 

de Seixas da Fonseca a se graduar na Universidade de Coimbra foi Bernardo Manoel da 

Silva Ferrão. Como consta na sua ficha de registro, naquela universidade, era natural do 

Rio de Janeiro, Brasil. Matriculou-se na Faculdade de Cânones, na cadeira de Instituta, 

em 14 de janeiro de 1751, e na faculdade propriamente em 1º de outubro de 1752. As 

outras matrículas anuais registradas são em 1º de outubro de 1754 e em 1º de outubro de 

1755. Não consta matrícula de Bernardo Manoel no ano de 1753. Seu registro de 

Bacharel é de 10 de maio de 1756 e a data da formatura foi 28 de maio de 1756, de 

acordo com Atos 90, fl 72 v. 

Bernardo Manoel da Silva Ferrão foi o único filho que, após se graduar 

Bacharel em Coimbra, retornou a Vila Rica, ou à Casa familiar. Como já mencionamos, 
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o reino demandava funcionários graduados e capazes de assumir o serviço real tanto na 

metrópole quanto nas terras do ultramar, onde era necessário, dentre outras atribuições, 

o domínio de tarefas referentes à cobrança e à remessa dos rendimentos à metrópole. 

Bernardo Manoel da Silva Ferrão passou a funcionário régio, sempre ligado ao trato das 

receitas e despesas do Erário Real. 

Algumas fontes nos ajudam a traçar a trajetória do bacharel na capitania das 

Minas Gerais. A primeira delas documenta o chamado “Subsídio voluntário” de Vila 

Rica, entre 1759 e 1781, referente a “Contas Correntes, a cargo do Tesoureiro Geral, 

Bernardo Silva Ferrão”527. Pela data do documento, acreditamos que Bernardo fosse o 

tesoureiro desde 1759. Não dispomos de fontes que indiquem suas atividades entre o 

final de 1756, com o registro de sua formatura em Coimbra, até 1759, portanto, não 

sabemos informar se este teria sido o seu primeiro cargo no real serviço. O documento 

refere-se a um período de 12 anos de arrecadação, mas Bernardo não permaneceu no 

mesmo cargo, como indica documento seguinte. A seguir, temos uma carta do 

governador José Antônio Freire de Andrada, cujo conteúdo é um “parecer sobre o 

provimento de Bernardo da Silva Ferrão528 no cargo de Provedor da Fazenda de Vila 

Rica” 529, com data de 7 de outubro de 1760.  

A provedoria da Real Fazenda tinha por objetivo exercer a administração 

fazendária em terras da América portuguesa. Um dos seus papéis mais importantes era o 

de fiscalizar a arrecadação dos rendimentos advindos da exploração das terras 

conquistadas. Em Vila Rica, significava fiscalizar os recebimentos da quinta parte do 

ouro extraído na capitania. 

O documento seguinte é um requerimento do próprio Bernardo, “solicitando 

sua promoção no posto de Procurador da Real Fazenda de Vila Rica”530, com data de 7 

de julho de 1761. O documento nos remete a uma mudança substancial e que caracteriza 

o que Cláudia Chaves chama de parte da “mutação do sistema administrativo 

português”531, quando foram instituídas as Juntas de Administração e Arrecadação da 

Real Fazenda (JAARF). O requerimento de Bernardo, no entanto, data de poucos meses 

                                                             
527 CC, doc. 1379 Mic. 057 (5/8). 
528 Como já havíamos mencionado, seu nome é gravado aqui como Bernardo da Silva Ferrão, sem o 

“Manoel”, nome do meio, ocorrência bastante comum com relação a ele. 
529 AHU, CU, MG, cx. 76, doc. 4726. 
530 AHU, CU, MG, cx. 78, doc. 6409. 
531 CHAVES, 2013, p. 81. 
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antes das mudanças promovidas pelo Erário, por meio da “Lei Régia de dezembro de 

1761”532, que, segundo Cláudia Chaves, “enfatizava a necessidade de Portugal se 

alinhar às demais nações modernas no zelo e na vigilância do seu sistema financeiro 

baseado em princípios contábeis e numa metodologia para o controle da arrecadação e 

despesas das rendas reais”533. Cumpria-se, assim, a modernização proposta pela Coroa 

portuguesa. 

Os processos anteriores eram dispendiosos, demorados e realizados pelas 

Casas dos Contos, que foram extintas com a criação do Erário Régio. No mesmo dia de 

sua criação, foram estabelecidas as competências e jurisdições tanto do Conselho da 

Fazenda quanto do Erário Régio. “As disposições régias definiam que todos os 

requerimentos e causas sobre arrecadações e bens da Coroa ficariam sob a jurisdição do 

Conselho da Fazenda com exclusividade sobre qualquer outro tribunal”, e, quanto ao 

Erário, ainda de acordo com Cláudia Chaves, ao contrário da Casa dos Contos, não 

estava subordinado ao Conselho da Fazenda, era dirigido por pessoa da confiança do 

rei, Inspetor Geral ou Presidente, e contava com uma tesouraria geral para administrar 

as imensas contadorias entre o Reino e os territórios do ultramar. 

Nas Minas Gerais, o governador era também o presidente da JAARF, assim, 

com certa autonomia534, o órgão jamais seria desafiado por nenhuma outra autoridade 

de mesmo nível. Outro ponto é que “os magistrados funcionários da Real Fazenda, 

utilizavam de sua posição privilegiada para promover seus próprios negócios, ignorando 

todas as restrições impostas aos seus cargos”535, que acumulavam grande prestígio 

social536 naquela capitania. Não sabemos se existe alguma relação, como indicação ao 

cargo, mas, por esse tempo, Francisco Roberto da Silva Ferrão, o irmão de Bernardo 

Manoel da Silva Ferrão, era ouvidor da Alfândega em Portugal, órgão com certa ligação 

com as receitas do reino. 

Em análise cronológica das fontes, Bernardo Manoel da Silva Ferrão 

aparece como réu do processo de litígio537 que as irmãs moveram contra os irmãos. Em 

um dos embargos da partilha de bens, suas irmãs fazem registrar, via seus advogados e 

                                                             
532 CHAVES, 2013, p. 82. 
533 CHAVES, 2013, p. 82. 
534 MAXWELL, 1995, p. 152. 
535 CHAVES, 2013, p. 85. 
536 RUSSELL-WOOD, 1998, p. 183. 
537 ACP, 2º ofício, cód. 69, auto 781, f.1. 
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procuradores, que o desejo do pai, quando o filho Bernardo retornou a Vila Rica, 

graduado como Bacharel em Cânones, era que seguisse carreira como membro da 

Igreja. 

 

Embargo 8 

Porque esta verdade é tão constante, como era público o desgosto que recebia 

o testador de não querer o Doutor Bernardo da Silva Ferrão entrar em 

concurso naquelas Igrejas, inda com o partido de só se ordenar depois de se 

lhe conferir a mesma Igreja:538 

 

O mesmo ocorreu com relação ao filho Mateus Antônio da Silva Ferrão, que 

terminou por seguir o desejo do pai, ao se tornar membro da Igreja, mas permaneceu no 

reino, como vimos de acordo com a concessão de “Alvará da Capela de Graça Afonso 

na Igreja da Ventosa”539, em 4 de fevereiro de 1760. Diferentemente do irmão, Bernardo 

parece ter realizado um dos desejos do pai, que era a volta do filho à capitania das 

Minas Gerais, mas não a vontade paterna de tomar para si a condução de uma das 

paróquias daquela capitania. O litígio ocorreu entre 1867 e 1768 e, alguns anos depois 

disso, Bernardo Manoel da Silva Ferrão aparece já transferido para São João del-Rei. 

A partir de 1771, Bernardo aparece registrado, na correspondência oficial540, 

como funcionário do Erário Régio na capitania das Minas Gerais de São João del-Rei e, 

às vezes, também de Vila Rica. Observamos, no entanto, que, embora permaneça nas 

funções relacionadas às receitas e despesas da coroa na capitania, houve uma mudança 

para a função de Escrivão. É o que podemos ver em uma carta de Antônio José Carlos 

Pinto de Souza, Intendente do Ouro do Rio das Mortes, de 25 de abril de 1788, à 

Rainha, D. Maria I, “queixando-se de Bernardo da Silva Ferrão, escrivão da Receita e 

Despesa da Intendência do ouro e dando informações sobre o funcionamento da sua 

instituição”541. O ocorrido indica conflitos dentro do quadro de funcionários, além de 

estar ocupando outro cargo ao qual acreditamos não dispor do mesmo prestígio do 

“Procurador da Real Fazenda de Vila Rica”, ocupação que havia requerido em 1761. 

Bernardo aparece como escrivão em outros documentos. 

                                                             
538 ACP, 2º ofício, cód. 69, auto 781, f.11v-12. 
539 ANTT, RGM, Mercês do reinado de D. José I, liv. 14, f. 446. 
540 CC, MG, cx. 010, doc. 074. Manuscritos, Projeto Resgate, BN (São João del-Rei – 26/01/1771); CC, 

MG, cx. 122, doc. 20881 (Vila Rica – 17/11/1777); CC, MG, cx. 119, doc. 20838. (São João del-Rei – 

26/01/1778);    CC, MG, cx. 36, doc. 30071 (Vila Rica – 04/08/1781). 
541 AHU, MG, cx. 128, doc. 10061. 
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Mesmo que conste em documentos de Vila Rica, parece que, a partir dos 

anos 1770, passou a viver em São João del-Rei, onde permaneceu até sua morte, em 

1805, como consta no Requerimento de Antônio Simplício de Siqueira, em que pede a 

“sobrevivência do ofício de escrivão da Receita e Despesa da Casa de Fundição do Rio 

das Mortes, por morte do serventuário Bernardo da Silva Ferrão”542. O documento 

confirma que permaneceu nesse cargo até sua morte, ocorrida naquele ano de 1805. 

Nas Minas Gerais, conseguiu alguma projeção social e até mesmo literária. 

Diogo Pereira de Vasconcelos, em sua monografia sobre pessoas ilustres da capitania, 

escreve que “Bernardo da Silva Ferrão, Bacharel em Cânones, bem conhecido por sua 

literatura e tradução da Bíblia que não chegou a ver a luz, por aparecer a do Padre 

Antônio Pereira, merece passar com honra à posteridade”543. O historiador mineiro 

revela um outro lado de Bernardo bastante interessante, sua dedicação à literatura, mas 

que desconhecemos e, infelizmente, não foi possível apurar. 

3.4 Herdeiro dos “serviços” do pai 

 

 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão foi o mais jovem filho varão do Tenente-

Coronel Bernardo da Silva Ferrão e de Dona Francisca de Seixas da Fonseca e aquele 

que herdou os serviços militares de seu pai. Com uma trajetória bem diferente da de 

seus irmãos, foi o único dos quatro que nasceu em Vila Rica e que não foi enviado a 

Coimbra para se graduar Bacharel. Sobre seus estudos, a hipótese mais provável é que 

tenha aprendido as Primeiras Letras em Vila Rica, como afirma Thomaz Brandão. 

Assim como os irmãos Bernardo e Mateus, João Carlos também poderia ter frequentado 

o Seminário de Mariana, instalado próximo à Vila Rica desde 1750, mas é pouco 

provável. 

Seguindo os passos do pai, João Carlos Xavier da Silva Ferrão assentou 

praça muito jovem, em 29 de dezembro de 1755544, aos 12 anos de idade, 

provavelmente com autorização paterna. De acordo com Francis Albert, o Tenente 

                                                             
542 AHU, CU, Lisboa, cx. 178, doc. 2829. 
543 VASCONCELLOS, 1896, p. 444. 
544 BRANDÃO, 1932, p. 42-43; FERREIRA, 2011, p. 88. 
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Coronel Francisco de Paula Freire de Andrada545, comandante do Regimento de 

Dragões de Minas no ano de 1775, também iniciou sua trajetória militar aos 12 anos de 

idade546, quando foi admitido como cadete no Regimento de Infantaria do Rio de 

Janeiro. Nesse contexto das mercês e patentes nobilitantes e concedidas muitas vezes de 

maneira remuneratória, iniciar a carreira militar na juventude significava ascender de 

modo mais rápido os altos escalões da administração régia e manter os descendentes 

dentro do modo de “viver à lei da nobreza”. 

Toda carreira de João Carlos Xavier da Silva Ferrão foi traçada no serviço 

militar do governo da capitania das Minas Gerais. A correspondência oficial registra 

seus serviços em Vila Rica e Vila de São José na Comarca do Rio das Mortes. Como já 

mencionamos, ao tratar da importância, para as redes clientelares, dos apadrinhamentos, 

no casamento de sua irmã Maria Doroteia Joaquina de Seixas, primeira no nome, em 

1765, João Carlos é relacionado como Ajudante de Ordens do governador “Ilustríssimo 

e Excelentíssimo General desta Capitania das Minas Gerais Luiz Diogo Lobo da 

Silva”547, também listado na mesma certidão. Os dois foram testemunhas do casamento 

de sua irmã ao lado do governador era mais uma demonstração de grande prestígio 

social de João Carlos. O governador Luiz Diogo Lobo da Silva teve atuação importante 

com relação aos corpos militares das Minas naquele mesmo ano. 

As forças militares sempre tiveram posição de destaque na administração 

das Minas Gerais como parte da imposição da ordem e do “mando” do império 

português, sendo parte fundamental das estruturas que “foram se tecendo ao sabor de 

conjunturas e atuações individuais; situações e personagens que obedeciam a normas e 

determinações emanadas do centro do poder, mas que as recriavam na prática 

cotidiana”548. No caso das Minas Gerais, foram várias as recriações, adaptadas ao 

contexto da exploração da grande quantidade de ouro. 

As variáveis que integram as diferenças existentes no modo de administrar 

as Minas Gerais seriam muitas, de cunho geográfico, econômico, fiscal e cultural, do 

ponto de vista da miscigenação populacional e dos interesses em jogo. De acordo com 

                                                             
545 FURTADO, 2002, p. 19. De acordo com o autor, o militar, acusado de participar da Inconfidência 

mineira, seria um dos emissários de deflagrar o movimento por meio da senha “Hoje é o dia do 

batizado” e o detonador da revolta seria a cobrança de impostos: a derrama. 
546 COTTA, 2004, p. 260-261. 
547 Livro de assentos de casamentos da Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias, ano de 

1765, folha 227 verso. 
548 SOUZA, 2006, p.14. 
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Francis Albert Cotta, em termos de organização militar, era considerada uma capitania 

de centro549, no sentido de dizer que ficava distante das vias de acesso marítimo, sem 

querer ser redundante, mas significa que não existia preocupação com a defesa do 

inimigo externo. Dificilmente, a capitania das Minas sofreria uma invasão estrangeira 

pela inviabilidade de se adentrar no território, de encontrar os caminhos e, até mesmo, 

de sobreviver à tal viagem. 

Na capitania das Minas Gerais, até o tipo de recrutamento militar “com foco 

na defesa contra inimigos externos não foi tão intenso como ocorreu em outras 

capitanias da América. As preocupações foram direcionadas a aspectos de controle 

social, em virtude da dinâmica econômica interna e das relações sociais ali 

estabelecidas”550. Ainda no início da exploração da região, o poder régio tentava 

controlar e manter a ordem sobre a população que, para as Minas, se deslocou. Antes 

mesmo do estabelecimento oficial das forças militares na região aurífera, a necessidade 

de imposição da ordem, por parte do governo português, foi sentida com força, durante 

o conflito entre paulistas e emboabas, entre 1708 e 1709. Pouco tempo depois, tais 

forças foram novamente demandadas, durante a revolta de 1720, em Vila Rica, sempre 

sob o argumento da “ordem pública”. Dessa vez, no entanto, haviam sido preparadas  

 

Políticas da Ordem na América Portuguesa, quando em 1719, o Conde de 
Assumar, responsável pela administração das terras mineiras, recebeu 

diretamente de Portugal o efetivo composto por duas companhias dos 

Dragões de El Rei. Ao eclodir a revolta ocorrida em Vila Rica, em 1720, o 

administrador régio acionou um conjunto de metáforas que remetem à 

necessidade da “Defesa da Ordem”. Por várias vezes evocou a importância 

do “sossego público”, e do controle das “desordens”551. 

 

As peculiaridades da formação, da atuação e da manutenção dos corpos 

militares na capitania das Minas Gerais mantiveram-se ao longo de todo o século XVIII. 

No ano de 1765, mencionado quando falamos dos festejos do casamento da irmã de 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão, ocorreu o agravamento das tensões entre Portugal e 

Espanha na região sul da América, o que demandou, para lá, forças militares de toda a 

colônia, mas, no caso das Minas Gerais, o governador negou a ida de tropas para o sul. 

                                                             
549 COTTA, 2004, p. 21-22. 
550 COTTA, 2004, p. 22. 
551 COTTA, 2004, p. 23. 
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Um exemplo do diferencial com relação ao contingente militar das Minas e de outros 

lugares do território português pode ser medido pela Carta régia de 23 de março de 

1765. Nela, a Coroa exigia que “sem exceção nobres, brancos, mestiços, pretos, 

ingênuos, e libertos”552 cumprissem o papel de se alistarem para o serviço militar na 

defesa do Estado nas conquistas portuguesas para defesa e conquista do sul. 

O governador Luís Diogo Lobo da Silva tentou em vão arrebanhar os 

homens para permanecerem de prontidão e, para tal, usou de decretos e ameaças, mas os 

que não fugiram foram devidamente protegidos por seus pais ou, no caso de escravos, 

por seus proprietários. 

 

Em 1766, os oficiais das câmaras de Mariana, Vila do Príncipe, Vila de São 

João del Rei e o capitão-mor da Vila do Caeté reagiram contra a determinação 
“do abastecimento de um corpo de tropas de milícias para expedição quando 

necessário”. Para os camaristas de Vila Rica, os interesses reais passavam pela 

conservação intacta das fábricas, lavouras e moradores nas Minas, “donde não 

podem sair corpos militares em socorro das fronteiras”553. 

 

Ainda segundo Francis Cotta, por fim, o próprio “capitão-general das 

Minas, Luiz Diogo Lobo da Silva (1763-1768) reproduzia o discurso dos mineiros ao 

afirmar a necessidade de homens para reprimir os inimigos domésticos”. Pelas 

peculiaridades da ocupação mineira, feita para a exploração dos metais preciosos, “se os 

homens brancos saíssem para a defesa das fronteiras, “os negros ficariam senhores das 

Minas e dos brancos”, o que representaria a “ruína total do Estado e desamparo das 

famílias”554. Para o Estado português, tão importante quanto proteger suas fronteiras ou 

tentar ampliá-las no sul era manter o controle sobre a região das Minas Gerais. 

Desse modo, a atuação militar da região permaneceu com seu foco original, 

“a prioridade de atuação dos Dragões das Minas não seria o inimigo externo e as 

evoluções militares, mais sim o controle, a fiscalização e os inimigos internos”555. Era 

este o contexto político e econômico em que vivia João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

no governo da capitania em Vila Rica. Sob o ponto de vista de sua carreira, seu pai, 

falecido em 1764, registrou, em testamento, que “deixo todos os meus serviços a meu 

                                                             
552 ANRJ, RJ, cod. 73, v. 1, f. 143. 
553 COTTA, 2004, p. 219. 
554 COTTA, 2004, p. 219. 
555 COTTA, 2004, p. 179, grifos nossos. 
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filho o Alferes João Carlos se neles puder requerer com as certidões que se acham”556, 

e, com isso, havia herdado os serviços e também o prestígio do pai e da família, bem 

como o acesso às mais altas redes de influência da capitania e do reino. “Em algumas 

situações, o favorecimento de alguns herdeiros nos legados de seus progenitores parecia 

visar não o seu privilégio sobre os demais, mas, ao contrário, o estabelecimento da 

igualdade entre eles.”557 O legado paterno era uma forma de garantir o futuro do filho, 

que não havia seguido o mesmo caminho do serviço real nos lugares de “letras” de seus 

irmãos e, por outro lado, garantia a manutenção da tradição familiar, ao permanecer 

diretamente ligado aos governadores da capitania, posto de grande prestígio que não 

poderia ser abandonado. 

Antes de passarmos à sua folha de serviços prestados propriamente dita, 

lembramos que João Carlos havia sido mencionado na função de Ajudante de Ordens no 

registro de casamento de sua irmã, em 1765. No entanto, em sua primeira 

correspondência administrativa com o Conselho Ultramarino, João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão envia requerimento em 16 de abril de 1766, como “Alferes de Dragões de 

uma das companhias da Guarnição das Minas, pedindo carta patente de confirmação do 

posto de ajudante das ordens do governo desta Capitania”, o que indica que teria 

assumido as funções de Ajudante de Ordens, mas ainda aguardava a confirmação da 

referida patente. 

A seguir, João Carlos aparece em requerimento de 12 de setembro de 1771, 

no posto de “Sargento-Mór do Regimento da Cavalaria Auxiliar de Dragões da 

Comarca do Rio das Mortes, pedindo sua confirmação no referido posto”558, o que nos 

diz que fora promovido e que havia sido transferido de comarca. A mudança de João 

Carlos havia ocorrido no mesmo período em que seu irmão e tutor, Bernardo Manoel da 

Silva Ferrão também passou para a mesma região, para servir em São João del-Rei, 

como Escrivão de Receitas e Despesas. 

No mesmo mês, em 29 de setembro de 1771, em novo requerimento, temos 

João Carlos aparentemente confirmado no posto de “Sargento-Mór do Regimento da 

Cavalaria Auxiliar dos Dragões da Vila de São José e suas anexas, Comarca do Rio das 

                                                             
556 GOMES, 1966, p. 13. 
557 BRUGGER, 2007, p. 168. 
558 AHU, MG, cx. 101, doc. 8093. 
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Mortes, solicitando ao Rei D. José I, a mercê de o autorizar a deslocar-se ao Reino”559. 

Embora não tenhamos confirmação dos motivos que levaram João Carlos a ir ao reino, 

sabemos que ele tem dois irmãos que lá fixaram suas residências, além de parte de sua 

ascendência familiar paterna e materna, e pode também ter ido tratar de algum assunto 

de seu interesse profissional, assim como fez seu pai, quando permaneceu de licença 

alguns anos, para concorrer a postos de patente mais elevada, antes de se mudar para as 

Minas Gerais com a mulher e os filhos que residiam no Rio de Janeiro. 

Pode ter permanecido em Portugal por um ano, pois o próximo registro de 

seus serviços de volta à Vila de São José é de 18 de janeiro de 1773, em requerimento 

do ainda “Sargento-Mór da Cavalaria de Dragões Auxiliares da Vila de São José e suas 

anexas, pedindo que se registre a ordem pela qual o Rei determinava que se concedesse 

informação sobre o pedido de confirmação do requerente no referido posto”560, ordem 

que pode ter trazido pessoalmente do reino. 

No ano seguinte, João Carlos Xavier da Silva Ferrão é mencionado por 

Antônio Carlos Furtado de Mendonça, governador das Minas Gerais entre 1773 e 1775, 

em Carta “dirigida a Martinho de Melo e Castro, informando-o ter executado as ordens 

do Conselho Ultramarino no sentido de dar baixa aos sargentos-mores João Carlos 

Xavier da Silva Ferrão, Francisco de Macedo Freire e Manoel da Rocha Brandão”, no 

que entendemos como a transferência deles de volta para Vila Rica. O Sargento-Mór 

Manoel da Rocha Brandão, que estava servindo com João Carlos na região do Rio das 

Mortes, era marido de sua irmã, Dona Joana Rosa Marcelina de Seixas. 

A Inconfidência Mineira561 foi um movimento que, mesmo não 

concretizado, envolveu toda sorte de pessoas da capitania das Minas Gerais, em várias 

vilas, arraiais e não passaria ao largo das forças militares de Vila Rica. Conforme dito, 

uma das maiores preocupações das forças militares, sob comando do governador, eram 

os ditos inimigos internos. Era natural que, quando a denúncia do levante eclodiu, em 

1789, João Carlos Xavier da Silva Ferrão, como membro do governo, tomasse algum 

conhecimento e também tivesse de ter alguma “participação” no evento. Naquele ano, 

João Carlos servia, em Vila Rica, à rainha, como podemos confirmar por requerimento 

                                                             
559 AHU, MG, cx. 101, doc. 8097, grifos nossos. 
560 AHU, MG, cx. 104, doc. 8313. 
561 FURTADO, 2002, 18. “Movimento que entre 1788 e 1789 articulou alguns dos homens mais 

eminentes da capitania de Minas Gerais [...] articulando homens tão diferentes como o empedernido 

Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor da comarca de Vila Rica, e o eloquente alferes Joaquim José”. 
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que emitiu no dia 27 de junho, no posto de “Tenente Coronel de Cavalaria, com 

exercício de Ajudante das Ordens do Governo da Capitania de Minas Gerais, 

solicitando à Rainha D. Maria I a mercê de o confirmar no exercício do referido 

cargo”562. Data do mesmo dia, 27 de junho de 1789, Carta Patente de D. Maria I563 que 

indica que João Carlos detinha a patente de Coronel, mas desempenhava também as 

funções de Ajudante de Ordens do governador Visconde de Barbacena. João Carlos 

Xavier da Silva Ferrão é vastamente mencionado ao longo dos volumes dos autos de 

devassa, com 41 citações de seu nome nos 10 volumes da publicação das fontes e, só no 

volume 4, 13 menções a ele, como veremos a seguir. 

Em carta do Rio de Janeiro, de 10 de maio de 1789, o Ajudante João José 

Nunes Carneiro, informava ao Sr. Vice-rei conversa que havia tido com Joaquim José 

da Silva Xavier, o Tiradentes, que o visitou no quartel onde residia. O Ajudante dá 

conta do motivo porque teria tido contato com o “inconfidente” e o que o investigado 

estava fazendo no Rio de Janeiro. No depoimento, o Ajudante menciona que ouviu, de 

Joaquim José da Silva Xavier564, notícias das Minas e que lá, em conjunto com outros 

Ajudantes, estavam “em companhia do Sr. Governador e João Carlos viajando na 

diligência de reduzir os corpos auxiliares ao mesmo estado em que estavam antes do Sr. 

Luís da Cunha”565, que havia sido o governador anterior, entre 10 de outubro de 1783 e 

11 de julho de 1788. Segundo a testemunha, nas Minas estavam todos desgostosos, os 

soldados por falta de pagamentos e o povo por causa da derrama por vir. A maioria das 

menções feitas a João Carlos Xavier da Silva Ferrão é do trato corriqueiro de suas 

funções, mas existe um depoimento que o compromete na conjuração. 

O Ajudante de Ordens João Carlos Xavier da Silva Ferrão, em várias 

ocasiões, teria ouvido, de Alvarenga Peixoto566 e de Joaquim Silvério dos Reis567, em 

                                                             
562 AHU, MG, cx. 131, doc. 10275. 
563 AHU, Lisboa, cx. 131, doc. 10276. 
564 FURTADO, 2002, p. 11. “Em 21 de abril do ano de 1792, foi executado no Rio de Janeiro o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, personagem que passaria desde aquele momento 

a ocupar lugar central no imaginário nacional e em alguns dos mais vigorosos embates intelectuais e 

políticos brasileiros [...] foi preso, indiciado e condenado, com outros 23 homens, em sua maioria 

residentes na capitania de Minas Gerais pelo crime de “lesa-majestade de primeira cabeça”. Em outras 
palavras, foi condenado por conspirar contra a vida e os domínios da Casa Real portuguesa ou de seus 

representantes em linha direta, um tipo de crime que, à época, era passível de pena capital. 
565 ADIM, v. 4, p. 39-40. Em nota da publicação dos ADIM, registra-se o nome do citado João Carlos 

Xavier da Silva Ferrão. 
566 FURTADO, 2002, p. 40. “O coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto, fazendeiro e minerador da 

Comarca do Rio das Mortes, apaixonado por sua esposa Bárbara Heliodora, sensível poeta, bacharel 

ilustrado e homem de hábitos refinados, possuidor de vários escravos, não deixaria de inspirar grande 
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São João del-Rei, os rumores do levante e “que esta terra podia ser um império, que as 

tropas estavam luzidas e que a terra por si se podia governar independente de outra”568, 

como relatado em depoimento de Antônio José Dias Coelho, Tenente do Regimento de 

Cavalaria paga das Minas Gerais. 

Também de acordo com outro depoimento, de Francisco Antônio de 

Oliveira Lopes, marido de Dona Hipólita Jacinta Teixeira de Melo569, novamente João 

Carlos ouvira pessoalmente que “Joaquim Silvério dos Reis dissera em casa do Cap. 

José de Resende Costa, em 06/08/1789, na vila de São João del-Rei, estando o Aj. O. 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão, passando revista à Companhia de Auxiliares que 

este país podia viver independente e ser feliz”570, e, em outra ocasião, segundo a mesma 

testemunha, após oito ou 15 dias, “fora o mesmo Joaquim Silvério dos Reis à casa do 

Vigário de São José” e repetiu os mesmos temas sobre as possibilidades do levante, 

perante outras testemunhas e, talvez, implicados no movimento que 

 

vindo da Capela de São Tiago para a banda da Laje em companhia do Aj. de 

Ordens João Carlos Xavier da Silva Ferrão, parara o cavalo e lhe dissera, 
olhando para a campina – olhe que terra esta: podia ser independente, podia 

ser um império e que João Carlos Xavier da Silva Ferrão não respondera a 

                                                                                                                                                                                   
indignação a alguns dos homens com os quais negociava porque sistematicamente tergiversava quanto 

ao pagamento de suas dívidas. Por outro lado, ele e sua senhora alimentavam pretensões aristocráticas 

quanto aos filhos, tendo dona Bárbara chegado a dizer que sua família era das de maior respeito e 

nobreza na América portuguesa, condição social da qual o ‘prepotente’ casal definitivamente não abriria 

mão na nova ordem a ser implantada após o levante.”  
567 FURTADO, 2002, p. 42. “O ‘vil traidor’ Joaquim Silvério dos Reis, principal denunciante que 

passaria à História como referência da corrupção moral e de costumes típica do Antigo Regime 

português, ante o olhar de alguns seus contemporâneos não deveria deixar de parecer homem de grande 

talento e luzes, sobretudo para os negócios.” 
568 ADIM, v. 4, p. 127-130. 
569 ADIM, v. 9, p. 11. “D. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, mulher do Inconfidente Francisco Antônio 

de Oliveira Lopes, missivista do marido e dos demais Inconfidentes do Rio das Mortes, e como tal 

punida com o sequestro de todos os bens do casal” (RODRIGUES, 2010, p. 25-26). “Mulher de família 

abastada que trouxe para o casamento apreciável dote que, oito anos mais tarde seriam sequestrados 

pela devassa. Dona Hipólita era filha do capitão-mor Pedro Teixeira de Melo e irmã do então ocupante 

desse posto na vila de São José del Rei, Gonçalo Teixeira Carvalho. O casal morava na fazenda da 

Ponta do Morro, entre a vila de São José e o arraial de Prados.” Posteriormente, a esposa conseguiu 

reaver e permanecer à frente daqueles bens. O trabalho de André Figueiredo Rodrigues versa sobre esse 
tema. “Foi punida pelo governador, visconde de Barbacena, com a perda total de seus bens, sem direito 

à meação conjugal, pela sua efetiva participação na rebelião. Mesmo assim ela soube agir em defesa de 

seus interesses, no sentido de resguardar seus imóveis e bens semoventes, em uma luta que durou uma 

década, até conseguir a efetiva partilha de seu patrimônio. Em seu testamento, datado de de 27 de abril 

de 1828, nota-se que era possuidora de muitos bens, como fazendas, lavras e escravos que alforriou” 

(RODRIGUES, 2010, p. 48). 
570 ADIM, v. 4, p. 127, p. 149-150. 
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isto e picara o cavalo, andando para diante; mas que o certo era que se podia 

se fazer um levante e ficar a terra livre571. 

 

A testemunha Francisco Antônio de Oliveira Lopes572 é ouvida longamente. 

Em outra parte de seu relato, diz que, estando ele, “homiziado, oculto e com receio de 

que o prendessem, disse à sua mulher que escrevesse ao Ilmo e Exmo, visconde de 

Barbacena”, pois ele queria vir depor e, assim, enviaram uma carta, mas o mulato que 

Dona Hipólita mandou que levasse a carta ao governador foi interceptado, 

primeiramente, pelo Tenente Coronel Francisco de Paula Freire de Andrada573, que 

havia dito a ele que, “se fosse embora e não entregasse a carta, porque cá se não falava 

nele, testemunha”, ou seja, caso a carta chegasse, terminaria por levantar suspeitas sobre 

o foragido, mas, por um acaso, acabou “encontrado depois disto, o dito mulato, ao Aj. 

de Ordens João Carlos Xavier da Silva Ferrão, este lhe perguntara por ele, testemunha, e 

lhe dissera que não entregava a carta”574 e que procurasse pelo Tenente Coronel 

Francisco de Paula Freire de Andrada, com quem o mulato falou que já havia 

encontrado. Por fim, como Francisco de Paula Freire de Andrada o mandou voltar e 

João Carlos disse que não entregaria a correspondência ao governador, o mulato 

terminou por voltar com a carta ao remetente. 

Assim, após ser citado por duas testemunhas na devassa da Inconfidência, 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão foi chamado para depor em 12 de agosto de 1789 

                                                             
571 ADIM, v. 4, p. 150. 
572 “O coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes nasceu em 1750, na Borda do Campo (atual 

Barbacena). Era filho de José de Oliveira e Bernardina Caetano do Sacramento. Em 1781, aos 36 anos 
de idade, casou-se com Hipólita Jacinta Teixeira de Melo” (RODRIGUES, 2010, p. 25-26); “Francisco 

Antônio de Oliveira Lopes, tão rico quanto rude era ‘ambicioso’ e hábil negociante. Sediado com suas 

fazendas na região de maior vitalidade econômica e tendo se casado com rica senhora da Comarca do 

Rio das Mortes, soube vislumbrar com clareza cristalina algumas das alternativas econômicas que se 

apresentavam a uma capitania já em crise quanto à centralidade da atividade mineradora e conseguiu 

multiplicar bastante seu patrimônio, o que se deu sobretudo com a diversificação de suas atividades 

agropecuárias. Seus negócios envolviam fazendas, criação, mineração e pequenas oficinas, e, ao 

contrário da afirmação generalizada quanto ao perfil erudito dos inconfidentes mineiros [...]era 

semianalfabeto e não possuía um único livro” (FURTADO, 2002, p. 41). 
573 “O tenente-coronel Francisco, de Paula Freire de Andrada, comandante do regimento de dragões das 

Minas e parente abastardado de alguns dos mais eminentes homens da América portuguesa, os irmãos 

Antônio Gomes Freire de Andrada e José Antônio Freire de Andrada, era o suposto líder militar da 
sedição. Parecia, no entanto, aos olhos de vários de seus contemporâneos, um homem vacilante e 

absolutamente despreparado para a condução de uma guerra que, segundo se acreditava, poderia se 

seguir à deflagração do levante e em relação à qual ele deveria ser o condutor de maior envergadura. No 

fundo, ao que tudo indica, embora tendo participado das reuniões mais importantes da conspiração, só 

tinha em mente a própria projeção pessoal e a expectativa de alcançar status ainda maior na possível 

nova ordem” (FURTADO, 2002, p. 41). 
574 ADIM, v. 4, p. 158. 
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e perguntado pelos referimentos que nele fizeram as testemunhas [...] 

Antônio José Dias Coelho e o Cel. Francisco Antônio de Oliveira Lopes, 

disse: [quanto] ao primeiro e segundo referimentos que nele fez a dita 

primeira testemunha referente, que ele, testemunha não ouviu ao Cel. 

Joaquim Silvério dos Reis nenhuma das expressões que a dita testemunha 

refere e por essa razão não sabe se as proferiu, ou não; porém é certo que 

poderia dizê-las e ainda ouvirem-nas outras muitas pessoas que vinham na 

mesma companhia575. 

  

Não poderia fugir ao depoimento na devassa, mas, lá comparecendo, disse 

simplesmente que “não ouviu”. Qualquer um poderia ter dito o que argumentavam e 

planejavam sobre o levante, mas ele não ouviu. São tantos os depoimentos e as pessoas 

citadas que levaram carta, mensagens, combinaram, reuniram e propagaram por toda 

Minas Gerais. Ao finalizar seu depoimento, acrescentou: 

 

quanto ao referimento feito nele, testemunha, pelo dito Cel. Francisco 

Antônio de Oliveira Lopes disse ele, testemunha, ser absolutamente falso e 

que ele não deixaria de receber, em tempo algum, [e] entregar uma carta para 
o Ilmo. E Exmo. General, de quem é Aj. de Ordens, ainda que não estivesse 

de semana. E mais não disse576. 

 

Os dois trechos citados acima são a íntegra do depoimento do Tenente 

Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão. Negar era e ainda é uma prática comum em 

casos em que quaisquer palavras podem implicar autocondenação. Muitos foram os que 

negaram as acusações de ter participado do levante planejado para 1789, nas Minas 

Gerais. Há alguns fugitivos e arrependidos, como Francisco Lopes e outros, que 

simplesmente nada disseram, como o advogado de Mariana, José Pereira Ribeiro577. 

Talvez João Carlos tenha sido dos poucos que “não ouviu” o que disse o traidor 

Joaquim Silvério dos Reis, pois semelhante depoimento reaparece em outros momentos 

da devassa, dito por testemunhas diferentes e com relatos semelhantes em mais de uma 

localidade. 

Os brados de Joaquim Silvério dos Reis de que queria aquelas terras livres 

do julgo de Portugal, em companhia do Tenente Coronel João Carlos Xavier da Silva 

                                                             
575 ADIM, v. 4, p. 162, grifos nossos. 
576 ADIM, v. 4, p. 162, grifos nossos. 
577 ANTUNES, 2004. 
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Ferrão, são tantos que conferimos as fontes mais de uma vez, com receio de estarmos 

tomando o traidor pelo mártir, pois se fala muito que era o Tiradentes quem mais brados 

de liberdade teria dado pelos caminhos das Minas. Os relatos de que João Carlos “teria 

ouvido” aparecem em outras ocasiões da tal revista feita por João Carlos em toda 

capitania onde havia tropas, como no depoimento de José de Rezende Costa578 ou em 

carta denúncia de Francisco Antônio de Oliveira Lopes579, de 19 de maio de 1789, em 

que João Carlos Xavier da Silva Ferrão é citado. O denunciante relata que, em ato de 

revista do Ajudante de Ordens João Carlos e com mais pessoas presentes, Joaquim 

Silvério dos Reis teria dito que “esta terra poderia ser um império” e novamente 

menciona o momento em que o Ajudante de Ordens teria se retirado com seu cavalo. 

Para finalizarmos o Padre Carlos Correa de Toledo e Melo, em depoimento 

de 14 de novembro de 1789, na Ilha das Cobras, relata que “não sabe ele respondente, 

nem ouviu dizer, se o dito Ajudante de Ordens ouviu o dito Joaquim Silvério dos Reis, 

ou o que ele disse”580. Outra hipótese a respeito da frequência com que o tema aparece 

ao longo de alguns volumes do ADIM é que os inquisidores perguntavam a novas 

testemunhas se saberiam da implicação de João Carlos Xavier da Silva Ferrão no 

levante ou se ele teria ouvido os planos dos rebeldes sem comunicar ao governador.  

João Carlos Xavier da Silva Ferrão era tio de Maria Doroteia Joaquina de 

Seixas, noiva de Tomáz Antônio Gonzaga, acusado de participar do movimento e 

condenado ao degredo em Moçambique, em 1792. A sobrinha, seus irmãos e suas irmãs 

residiam com o tio e com as tias Teresa e Catarina na casa da família desde que ficaram 

órfãos, em 1775. Não dispomos de fontes que possam esclarecer acontecimentos 

familiares, mas é possível levantar as questões daquele momento específico da história 

da vila, o modo como todos esses fatos repercutiram dentro da casa em que moravam, a 

perda do noivo, preso e enviado à Ilha das Cobras para depoimentos, as denúncias 

contra João Carlos dentro da capitania, mencionada em depoimentos de testemunhas 

diferentes, a tensão, as fugas de inúmeras pessoas, as prisões e, por fim, as condenações. 

                                                             
578 ADIM, v. 1, p. 257. 
579 O volume 1 dos ADIM cita, em nota extensa, que o Tenente Coronel João Carlos da Silva Ferrão era o 

responsável por cumprir ordens de Martinho de Melo e Castro ao Visconde de Barbacena e por realizar 

as revistas das unidades dos Regimentos Auxiliares criadas por Luís da Cunha Menezes. A posição de 

João Carlos era “sobremodo antipática que gerara conflitos em outras comarcas, no Serro, onde 

surgiram tumultos contra João Carlos chefiados pelo Padre Mestre Teodoro, chamado a Vila Rica para 

severa reprimenda pelo Visconde” (OLIVEIRA, 1976, p. 122). 
580 ADIM, v. 5, p. 135. 
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Foi nesse meio que se iniciou a criação do mito de Marília de Dirceu581, proveniente dos 

poemas que circularam oralmente e que depois foram publicados, o que fez circular a 

versão lírica daquela história. 

Não é o caso de nos alongarmos no tema, mas nos parece interessante 

mencionar brevemente o alcance do ocorrido. Os ADIM são fonte de relevo, pois tratam 

de evento de valor histórico. Ser tão insistentemente citado em tais fontes nos parece 

relevante. Existem muitas outras menções ao Tenente Coronel João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, mas, para concluirmos, vamos fazer apenas duas ocorrências, as cartas e a 

homenagem do governador. 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão escreve, em 8 de maio de 1790582, uma 

carta a Luís Alves de Freitas Belo, a quem chama de “meu amigo e senhor” e diz que 

entregou pessoalmente “à Sua Excelência a petição que me remeteu, do Sr. Joaquim 

Silvério, em que pretende que o mesmo senhor mande sustar todos os procedimentos 

judiciais que contra ele tiverem intentado e restituí-lo a qualquer posse em que estivesse 

antes deles, declarando-os para esse fim de nenhum efeito”. A carta se estende e narra o 

que João Carlos chama de boa vontade dos governantes, vice-rei e governador, em 

tentar atendê-lo, mesmo que isso coubesse a uma autoridade maior do reino. Depois 

dessa, existem mais duas cartas, uma delas do próprio Joaquim Silvério dos Reis583 ao 

Vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, no Rio de Janeiro, e outra carta em resposta do 

Vice-rei584 a Silvério dos Reis. Ambas citam João Carlos como mediador. Nos 

alongaríamos muito se fôssemos tratar mais amiúde essa questão. 

Ao final do processo, temos em, 11 de fevereiro de 1790, a “relação, pelo 

Visconde de Barbacena, de propostos a agraciamentos” a João Carlos. 

  

No caso que a graça e a generosidade de Sua Majestade se hajam de estender 

a tanto, não posso deixar de lembrar também, para ter algum lugar entre os 

que vão qualificados na segunda classe, ao Ajudante de Ordens deste 

governo, João Carlos Xavier da Silva Ferrão, pois ainda que não foi 

encarregado de nenhuma diligência especial do gênero de que se trata, 

assistiu efetivamente na minha sala e mostrou-se sempre muito pronto, dando 

muito bom expediente e execução a todas as ordens que lhe coube distribuir. 
E, sobretudo, porque acho algum inconveniente que, havendo essa 

                                                             
581 JARDIM, 2014. 
582 ADIM, v. 7, p. 83. 
583 ADIM, v. 7, p. 84-88. 
584 ADIM, v. 7, p. 88-90. 
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contemplação geral e sendo compreendidos ambos os seus camaradas, fique 

ele excluído de tudo – visto que é natural desta Capitania onde tem servido 

com exação e préstimo585. 

 

De acordo com o pedido encaminhado à rainha, João Carlos parece, de fato, 

ter obedecido às ordens, pois foi ele o responsável pela ordem de sequestro dos bens do 

Cônego Luís Vieira da Silva586 e por receber as contas referentes às despesas com a 

condução das partes do corpo de Tiradentes pelas Minas Gerais587. Com o chefe maior 

das forças militares Francisco de Andrada implicado no levante, entendemos que ele 

deve ter assumido várias atribuições por parte do governador. Existe, ainda, a 

possibilidade de João Carlos ter tomado conhecimento do levante pelo próprio 

Francisco de Andrade, seu superior. 

Assim, João Carlos Xavier da Silva Ferrão passou ao largo da 

Inconfidência. Denunciado, depôs na Devassa da Inconfidência quando disse que “nada 

ouvi”, obedeceu as ordens do governador para prender e o que mais fosse necessário no 

sentido de dissolver os ânimos daquele e de futuros levantes contra a Coroa Portuguesa. 

Foi mencionado 41 vezes nos ADIM588 e saiu homenageado. Guarda diferenças e 

semelhanças com seu sobrinho José Carlos Xavier da Silva Ferrão, que, em 1817, viria 

a participar efetivamente da Revolução Pernambucana, mesmo que, posteriormente, 

tenha negado tal fato em depoimento, fugido da formação de culpa e retornado à mesma 

capitania para servir novamente ao monarca. No caso de João Carlos, nas Minas, o 

saldo final foi que não ouviu nada, não se implicou e foi condecorado. 

Examinando as fontes de modo cronológico, encontramos, ainda no ano de 

1789, pedido de Hábito para a ordem de São Bento de Avis de João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, que aparece na aprovação do processo e concessão do referido hábito em 

1803589, conforme abaixo. 

 

                                                             
585 ADIM, v. 8, p. 252-253. 
586 ADIM, v. 6, p. 321-322. 
587 RAPM, v. 3, 1898, p. 267-269. Despesas com a condução da cabeça e dos quartos de Tiradentes para 

Vila Rica e com a demolição da casa em que ele residiu na mesma vila. 
588 ADIM, v. 1, p. 121-122, p. 257; ADIM, v. 2, p. 44, p. 86, p. 104, p. 106, p. 109, p. 111, p. 184, p. 190, 

p. 250; ADIM, v. 3, p. 170, p. 430, p. 434, p. 436; ADIM, v. 4, p. 24, p. 40, p. 120, p. 150, p. 161-162, 

p. 188, p. 206, p. 209, p. 220-221; ADIM, v. 5, p. 135, p. 244 nota; ADIM, v. 6, p. 321; ADIM, v. 7, p. 

83, p. 86, p. 89; ADIM, v. 8, p. 134, p. 252, p. 254 nota, p. 257; ADIM, v. 9, p. 160, p. 196. 
589 ANTT, MCO, HOSBA, Letra J, mç. 2, n. 27. 
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O Príncipe Regente Nosso Senhor há por bem mandar lançar o Hábito da 

Ordem de São Bento de Avis à João Carlos Xavier da Silva Ferrão, Coronel 

de Cavalaria, com exercício de Ajudante de Ordens na Capitania de Minas 

Gerais, para o ter com doze mil réis de tença efetiva: que para o receber se 

lhe passe a sua sentença de Habilitação na conformidade da Carta de lei de 19 

de junho de 1789 e do Decreto de 20 de julho do mesmo ano. Palácio de 

Queluz em 10 de dezembro de 1803590. 

 

Como foi visto quanto tratamos mais detidamente o processo de habilitação 

de seu pai, Bernardo da Silva Ferrão, à Ordem de Cristo, entre 724 e 1729, existiam três 

ordens militares: Avis, Santiago e de Cristo, sendo a terceira a mais relevante. A ordem 

de Avis, no entanto, também representava uma insígnia importante. Fernanda Olival 

menciona que “os hábitos de Avis e Santiago eram representados num degrau que 

permitia a ascensão à insígnia de Cristo. Este último tinha, cada vez mais por esta 

época, um lugar primeiro”591. Sobre as nobilitações das Ordens Militares, ainda de 

acordo com Fernanda Olival, “ao longo do Antigo Regime, a tendência que se tornou 

dominante, dentro de determinados limites, procurou ofuscar o estatuto social – o que 

não significava esquecê-lo – e valorizar os desempenhos feitos”592, sem que, de modo 

algum, isso se tornasse uma regra que excluísse o grande valor honorífico que fez tantos 

sujeitos buscarem as habilitações para se firmarem socialmente no reino e na colônia. 

Financeiramente, “sabia-se também que do montante total da concessão apenas 12.000 

réis podiam ser usufruídos com a insígnia”, o que corresponde ao valor recebido por 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão. 

Como é possível perceber, embora o pedido tenha sido feito em 1789, a data 

de efetiva habilitação de João Carlos à Ordem de São Bento de Avis foi o ano de 1803. 

A partir de 1789, foram publicados alguns decretos que regularam a concessão de tais 

hábitos, “já depois da reforma mariana das Três Ordens Militares, um alvará datado de 

16 de dezembro de 1790, regulou os soldos dos efetivos do exército”593 e também as 

recompensas honoríficas. Seguindo as reformas relacionadas ao lançamento de hábitos 

das Ordens Militares, “a partir de 1 de janeiro de 1792, ficavam abolidas, em tempo de 

paz, “todas, e quaisquer ações de serviços, que possam alegar por parte dos oficiais das 

Minhas Tropas até o posto de Capitão”. Fora desse período apenas ações de grande 

                                                             
590 ANTT, MCO, HOSBA, Letra J, mç. 2, n. 27, f. 3. 
591 OLIVAL, 2001, p. 141. 
592 OLIVAL, 2001, p. 141. 
593 OLIVAL, 2001, p. 142. 
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distinção poderiam ser merecedoras das honrarias e prêmios, e a “medida era justificada 

com base nos aumentos de soldos que assim proporcionavam uma “decente 

subsistência”. Desse modo, as ditas recompensas extraordinárias passavam a ter um 

referencial marcadamente financeiro e tais modificações alteram a relação com a 

insígnia nobilitante se compararmos a Habilitação à Ordem de Cristo do pai, em 1729, 

com a Habilitação à Ordem de Avis do filho, já em 1803. 

 

Aliás, não terá sido por acaso que foram reguladas no âmbito de alvará 

destinado prioritariamente aos soldos. As gratificações honoríficas [...] 

continuavam a subsistir e eram reduzidas ao hábito de Avis, conforme 

estabelecera a reforma de 1789. No entanto, a este tipo de mercê, em tempo 

de paz, não podiam aspirar os oficiais ditos subalternos, ou seja, os que 
tinham um posto inferior ao de capitão: “Que todos os Coronéis, Tenentes 

Coronéis, e Majores, que contarem vinte anos de serviço efetivo, gozem da 

Mercê da Cruz de Aviz, com tença correspondente às suas graduações”594. 

 

O decreto e a lei de 1789 são registrados na carta em que o monarca 

concede mercê e tença dadas a João Carlos Xavier da Silva Ferrão. O valor por ele 

recebido consta em quadro595 listado por Fernanda Olival, em que foram tabeladas, para 

Tenente Coronel, tença de 120.000 réis; Coronel, 220.000 réis; e Brigadeiro, 300.000 

réis. Mais tarde, João Carlos alcançaria até este último posto em sua carreira. Aos 

oficias de Cavalaria da mesma tabela seria acrescida a quantia de 20.000, e não havia a 

posição de Brigadeiro. 

Acreditamos que, em 1789, o Tenente Coronel João Carlos tenha enviado a 

carta para solicitar o hábito de Avis e cumprir as determinações das novas leis, uma vez 

que se enquadrava na regra de possuir a patente e o tempo de serviço adequados para 

tal. Desse modo, o monarca registra a mercê, honorífica e remuneratória, “para lançar-

lhe na Santa Igreja Catedral de Mariana o Hábito da ordem de São Bento de Avis, que 

lhe fiz mercê doze de dezembro de mil e oitocentos e três”596. 

Como já mencionamos, durante o século XVIII, nas Minas Gerais, as 

relações se faziam em vários espaços de socialização. Além da carreira militar e das 

relações familiares, João Carlos foi também membro de mais de uma irmandade 

                                                             
594 OLIVAL, 2001, p. 142. 
595 OLIVAL, 2001, p. 143. 
596 ANTT, MCO, HOSBA, Letra J, mç. 2, n. 27, f. 5. 
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religiosa em Vila Rica. Ao tratar da história da Venerável Ordem Terceira do Carmo, 

Maria Agripina Neves e Augusta de Castro Cotta relacionam João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão como 31º Prior da Ordem entre 1790 e 1791. 

 

Professou em 05/08/1769. Foi eleito em 4/7/1790 e empossado em 

16/07/1790. [...] filho do Tenente Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de 

Seixas da Fonseca Cavaleiro da Ordem de Cristo, era também membro das 

Irmandades do Senhor dos Passos e do Santíssimo Sacramento da Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição, Freguesia do Antônio Dias. Era tio de Maria 

Doroteia Joaquina de Seixas (Marília de Dirceu). Faleceu em 18/04/1820 e 

foi sepultado na Igreja Matriz de N. Sra. Da Conceição597. 

 

Dentre os ilustres irmãos da Ordem Terceira do Carmo, também foram seus 

priores João Rodrigues de Macedo (1789-1790)598, contratador de Vila Rica e envolvido 

na Inconfidência Mineira, e Manoel Manso da Costa Reis (1786-1787)599, Sargento-

Mór e Doutor, responsável pelo envio da carta que solicitou ao rei a construção da 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, juiz e presidente da Câmara.  

Passados os acontecimentos da Inconfidência Mineira, o Tenente Coronel 

segue nas funções com o governo da capitania. Dentre as quase 30 fontes oficiais da 

administração da capitania onde é citado, chama-nos a atenção o requerimento de João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, de 12 de junho de 1794, “Tenente-Coronel de Cavalaria, 

natural de Vila Rica, filho legítimo de Bernardo da Silva Ferrão, pedindo a mercê do 

Hábito da Ordem de Cristo, com tença de 600.000 réis e a faculdade para poder 

renunciar a ela em remuneração dos serviços de seu pai”600. Seguindo a tradição 

familiar de nobilitação por meio das insígnias de ordens militares João Carlos, seria, 

posteriormente, nobilitado como Cavaleiro da Ordem de Avis. 

São inúmeros registros de João Carlos no exercício das funções militares. O 

último deles data de 1820, alguns meses antes de seu falecimento, a ordem de Tomás 

Antônio, de Vila Nova Portugal, “encarregado da presidência do Real Erário, 

                                                             
597 NEVES; COTTA, 2011, p. 222. 
598 NEVES; COTTA, 2011, p. 222. 
599 NEVES; COTTA, 2011, p. 221. 
600 AHU, MG, cx. 139, doc. 10681; AHU, Queluz/Ultramar, cx. 10, doc. 778.     
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determinando à Junta da Real Fazenda de Minas Gerais que pague os soldos de Patente 

do Marechal de Campo João Carlos Xavier da Silva Ferrão”601.  

Com a morte das tias Catarina e Teresa e também o casamento de 

Emerenciana, em 1817, passaram a residir na casa que era herança da família, apenas 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas e o tio João Carlos Xavier da Silva Ferrão, durante 

três anos ainda, até que ele também faleceu no dia 18 de abril de 1820. Em seu 

testamento, deixa como sua testamenteira e única herdeira, Maria Doroteia, conhecida 

pelo nome lírico de Marília de Dirceu e que herdou a casa e todos os bens que restavam 

na casa que havia abrigado pelo menos três gerações da família, como veremos no 

inventário. 

 

 

3.5 Disputa pela partilha de bens 

 

  

Passamos a analisar a fonte referente ao processo de disputa sobre partilha 

de bens, dos falecidos Tenente General Bernardo da Silva Ferrão e Dona Francisca de 

Seixas da Fonseca. O processo tem como autoras as filhas e como réus os respectivos 

filhos do casal. Não estamos afirmando que se trate de uma disputa em que as mulheres 

fossem opositoras dos homens, motivadas por questões de gênero ou, pelo menos, não 

de modo como a historiografia atual as problematiza. Mas, de algum modo, as questões 

que determinavam os costumes e as práticas com relação a homens e mulheres durante o 

século XVIII são o cerne do argumento que motivou o presente litígio. Outro ponto 

central a dividir o centro da questão motivadora foi a importância da manutenção da 

posição social e econômica do núcleo familiar, depositada nos homens ou, ainda, na 

ascendência familiar. Essa hipótese é levantada diante dos argumentos utilizados no 

processo pelas litigantes e pelos réus. 

Conforme trabalhado em capítulo anterior, as imposições sobre quais 

deveriam ser os papéis femininos existiam, o que não significa dizer que fossem 

pacificamente obedecidos. Se o fossem, não precisariam ser tantas vezes reiterados 

                                                             
601 Projeto Resgate.  
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como imposição e não teríamos tantos casos de mulheres que demonstraram sua 

autonomia e seu protagonismo tanto no reino quanto na América portuguesa e em outras 

partes do mundo, no mesmo período. O processo que passamos a conhecer é mais um 

forte argumento no sentido na busca por autonomia e por protagonismo feminino na 

sociedade da Vila Rica do século XVIII. 

De acordo com Sílvia Brugger, muitas eram as motivações que levavam às 

brigas entre herdeiros no século XVIII, como pedidos de reconhecimento de paternidade 

seguidos de pedidos de direito à herança. Para tal, a justiça só agia se houvesse algum 

tipo de prova e, “às vezes, o pai falecia sem registrar legalmente o reconhecimento da 

prole, mas deixava seu desejo expresso em pequenos bilhetes ou declarava-o a 

testemunhas”602.  Vários são os exemplos citados pela autora em que as disputas em 

torno da partilha de bens, entre herdeiros, se fizeram presentes nas Minas Gerais. As 

motivações do litígio entre os irmãos foram diferentes daquelas que Brugger 

mencionou. Em casos estudados por Maria Beatriz Nizza da Silva, os “litígios tinham 

lugar, sobretudo, quando os bens em causa eram valiosos e havia herdeiros de dois 

matrimônios”603. O litígio tratado aqui se diferencia de outros estudos por ser motivado 

por questões bem diferentes daquelas que, normalmente, costumavam mover tais 

conflitos. 

Logo na abertura do processo, vemos que as irmãs solteiras são 

representadas por si e as casadas por cabeça de seus maridos (Figuras 1 e 2). As irmãs 

contestam, com o Juiz de Órfão de Vila Rica, a partilha que ele mandou fazer dos 

testamentos de seu pai, falecido em 1764, e de sua mãe, falecida em 1766. Os 

argumentos para os embargos são muitos, todos relacionados no processo e listados a 

seguir. Pelo tempo transcorrido desde o falecimento dos testadores e o costume de se 

tomar mais de 10 anos para inventário, pagamento de dívidas e partilha, podemos 

perceber um dos possíveis problemas com a referida partilha, pois pode não ter havido 

tempo hábil para proceder no inventário dos pais e por inúmeras vezes, dentre outras 

questões que o documento esclarece. 

  

                                                             
602 BRUGGER, 2007, p. 146. 
603 SILVA, 2017, p. 55. 
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Figura 1. Petição de abertura do processo (autores e réu) (31 de agosto de 

1767)  

Fonte: ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 1 

 

 

 

Figura 2. Petição de abertura do processo (31 de agosto de 1767) 
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Fonte: ACP cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 1verso 

 

 

De acordo com a fonte, no dia 31 de agosto de 1767, foi feita petição para 

abertura do processo de embargo dos bens por parte dos “herdeiros dos defuntos do 

Tenente General Bernardo da Silva Ferrão e da sua mulher Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca [...] conteúdos na petição ao Desembargador”, que teve, como réu, o “Doutor 

Bernardo da Silva Ferrão, [como] procurador [e] como herdeiro dos ditos defuntos e 

como curador de seus irmãos”604, como já havíamos mencionado. Os réus são 

representados pelo Doutor Bernardo Manoel da Silva Ferrão, procurador dos irmãos 

Francisco Roberto da Silva Ferrão e Mateus Antônio da Silva Ferrão, moradores em 

Portugal, e tutor do irmão João Carlos Xavier da Silva Ferrão, morador em Vila Rica e 

menor de 25 anos de idade. O último estava menos implicado no processo (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
604 ACP cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 1. 
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Figura 3. Denominação de quem são as embargantes e as causas 

 

Fonte: ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 2 

 

As alegações das irmãs, na abertura do processo, são as seguintes: 

 

Dizem Dona Joana Rosa Marcelina de Seixas, Dona Catarina Leonor da Silva 

Sotéria, o Tenente Francisco Sanches Brandao por cabeça de sua mulher, 
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Luiz Antônio Sayão, Balthazar João Mayrink que como nenhum deles está 

em posse dos bens do casal que ficaram por falecimento de seus pais, o 

Tenente de Mestre de Campo General Bernardo da Silva Ferrão e Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca, podem sem pena haver vista da 

determinação da partilha a qual Vossa Mercê quer mandar proceder, e para 

evadir qualquer presunção de dolo da mora desde já declaram as suplicantes 

que por bem da vontade da testadora sua mãe se lhe deve na determinação 

mandar adjudicar aos suplicados as suas casas de residência da dita sua 

mãe como ela ordena em seu testamento e como receiam que nesta e em 
outras circunstâncias de igual interesse, se não ordene em seu favor a 

partilha605.  

 

Embora fossem solteiras, “algumas testadoras eram registradas com o título 

de donas, o que indicava sua condição nobre por seus pais ou maridos”606, o que parece 

ser o caso, aqui, para testadora e herdeiras. São nomeados nos Autos, de 1767, Dona 

Joana Rosa Marcelina de Seixas, que conforme, já foi mencionado em capítulo anterior, 

só veio a se casar depois dessa data, em 1769607, com o sargento-Mór Manoel da Rocha 

Brandão, irmão do Tenente Francisco Sanches Brandão, que também aparece no 

processo acima, por cabeça de sua mulher, Isabel Feliciana Narcisa de Seixas, com 

quem já havia se casado na data do processo. 

Em seguida, vem a menção a Catarina Leonor da Silva Sotéria, que também 

era solteira. Dona Teresa Matilde de Seixas, primeira filha nascida do casal, 

testamenteira608 de sua mãe, não é mencionada no rol acima, mas é possível deduzir que 

as três irmãs solteiras moravam na casa da família, bem de raiz que parece ser um dos 

principais motivos do pedido de embargo do inventário. 

Também estão relacionados acima o Tenente Luiz Antônio Saião, por 

cabeça de sua mulher, Antônia Cláudia Casimira de Seixas, e o Capitão Baltazar João 

Mairink, marido de Maria Doroteia Joaquina de Seixas, primeira no nome e que, na data 

acima, estava grávida de sua filha Maria Doroteia, a Marília de Dirceu, que nasceria no 

mês de outubro, além de Joana Rosa Marcelina de Seixas e também Teresa Matilde da 

Silva Sotéria. 

Ressaltando trecho da petição, o pedido ao juiz de órfãos é para que venha 

“adjudicar aos suplicados as suas casas de residência da dita sua mãe como ela ordena 

                                                             
605 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 2, grifos nossos. 
606 SILVA, 2017, p. 45. 
607 FERREIRA, 2011, p. 126. 
608 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 7 v. 
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em seu testamento”, de modo que a casa não faça parte do inventário que mandava 

proceder, para que seja assegurada a elas, judicialmente, sua posse, garantindo-lhes a 

moradia em vida ou enquanto fossem solteiras, como será melhor detalhado ao longo do 

capítulo. Dona Francisca de Seixas da Fonseca é assim mencionada no testamento de 

seu marido, o Tenente General Bernardo da Silva Ferrão: 

 

Peço em primeiro lugar a minha mulher Francisca de Seixas da Fonseca em 

segundo lugar a meu filho o Doutor Bernardo da Silva Ferrão e em terceiro 
lugar a meu filho o Alferes João Carlos da Silva Ferrão que irão ser meus 

testamenteiros, benfeitores, administradores e procuradores609. 

 

A esposa e os filhos Bernardo e João Carlos foram testamenteiros do pai. A 

filha Teresa foi testamenteira da mãe. Dois anos são transcorridos entre a morte e a 

abertura do testamento do pai (1764) e da mãe (1766). São inúmeras as prerrogativas 

necessárias para finalizar um processo de inventário e a partilha dos bens. Para tal, o 

Tenente General Bernardo da Silva Ferrão, ao nomear os três testamenteiros, pede que 

“queira[m] aceitar este meu testamento e para cumprimento dele lhe[s] dou quinze anos 

e se necessário for lhe[s] dou mais dois anos”610. Pelo descrito no processo de embargo 

pedido ao Juiz de Órfão de Vila Rica, podemos concluir que, entre a morte do pai, em 

1764, e da mãe, em 1766, não houve tempo de se concluir a partilha dos bens do 

primeiro. No processo referido acima consta um traslado do testamento da mãe, 

Francisca de Seixas da Fonseca, que ajuda a esclarecer parte do documento, cujo 

original não dispomos, em que vemos detalhado: 

 

por traslado o Testamento em que faleceu Dona Francisca de Seixas da 

Fonseca de cujos bens procede o mesmo Inventário, Mãe dos herdeiros e 

testamenteira de que faz menção [?], e no qual ditas folhas verso no fim para 

folhas vinte e sete se acha a verba que me foi apontada, cujo teor [ilegível] é 

o seguinte611. 

 

                                                             
609 GOMES, 1966, p. 13. 
610 GOMES, 1966, p. 15, grifos nossos. 
611 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 6. 
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E, a partir daqui, passa à transcrição de parte do testamento de Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca que nos interessa para esclarecer os possíveis motivos 

do embargo da partilha por parte dos herdeiros.  

 

Declaro que os bens que há no “casal” são os seguintes: 

Uma morada de casas em que vivo eu e toda a minha família e estas quero 

que sejam para nelas morarem as minhas quatro filhas que se acham solteiras 

Dona Tereza Matilde, Donna Catarina Leonor, Donna Joana Rosa, Donna 
Antônia: e nelas se não farão mais obras, salvo se as ditas minhas filhas 

quiserem fazer, para que sejam lançadas as ditas minhas filhas, conforme a 

parte que tocar a cada uma e havendo alguma delas de tomar sua casa ou ___ 

serão obrigadas as mais a dar-lhe aquela parte que lhe tocou a repartição612. 

 

O “casal” refere-se à casa ou, por analogia, como mencionou Álvaro de 

Araújo Antunes, o “termo ‘casal’ que foi usado pela viúva designava a propriedade rural 

em questão, mas também indicava, por extensão, os donos da propriedade que se 

encontravam unidos matrimonialmente”613. De modo redundante, seria a casa do casal. 

Detalhe a ser mencionado sobre as filhas é que Antônia ainda era solteira 

também, quando foi feito o testamento da mãe. Um pouco adiante, veremos que deixar a 

casa para as filhas solteiras residirem não foi “desejo” do pai em seu testamento, 

modificado posteriormente pela mãe, em seu próprio testamento. 

Em procuração de 8 de agosto de 1767, anexada ao processo, fora da ordem 

cronológica, conforme data nele registrada, os cinco “autores, herdeiras” denominam 

seus advogados e procuradores, os “Senhores Doutores Thomas Soares de Aguiar, 

Duarte Lopes de Ulhoa [...], Domingos da Rocha Pereira, Guilherme [Teixeira]”614, e 

todos assinam (Figura 4).  

 

                                                             
612 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 6. 
613 ANTUNES, 2004, p. 30. 
614 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 8. 
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Figura 4. Procuração das herdeiras aos advogados, com assinaturas (8 de agosto de 

1767) 

 

Fonte: ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 8 

 

A abertura do processo, conforme organizado pelo Juiz de Órfãos, data de 

31 de agosto de 1767. No dia seguinte, 1º de setembro, o advogado das embargantes, 
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Doutor Thomas Soares de Aguiar, pede vistas ao processo615 e anexa a ele 26 

detalhados “embargos ao procedimento da partilha ordenada, ou que foi mandado fazer 

nos bens do inventario que ficaram por falecimento do Tenente e Mestre de Campo 

General Bernardo da Silva Ferrão e sua mulher Dona Francisca de Seixas da Fonseca”  

616, conforme declarados na petição acima (Figura 4).  

 

 

3.5.1 Embargos 

 

 

O embargo é um tipo de recurso que pertence aos processos civis, “são atos 

tendentes à reforma de suas decisões”617, ou seja, pretende que o Juiz reveja as decisões 

em sentenças proferidas e “como Recursos, são os interpostos para o mesmo Juiz que 

proferiu as decisões”618. No caso dos embargos que passamos a relacionar aqui, eram o 

teor central do processo movido pelas autoras. Assim, passamos ao processo “antes de 

se proceder na partilha se a de constar nos autos do inventário [...] serem as embargantes 

notificadas para verem proceder a partilha [...] mas não em sentença de determinação de 

partilha e nisso se hão de julgar intempestivas as ditas notificações feitas aos 

embargantes”, e, justamente por entenderem como “intempestiva”, as autoras iniciaram 

o litígio e embargaram a partilha que o Juiz mandou proceder, “enquanto se não 

declarar por que modo devem os partidores regular a partilha [...] por ser esta a forma 

do direito e modo de proceder nos Juízos dos Órfãos da Corte, como se mostrará por 

certidão”619, ao que o advogado detalha a seguir. 

Diante do exposto, parece que o Juiz de Órfãos de Vila Rica de Nossa 

Senhora do Pilar de Ouro Preto, Doutor Manoel Manso da Costa Reis620, mandou 

proceder a partilha em prazo curto para o costume, as leis ou o desejo dos próprios 

                                                             
615 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 9. 
616 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, fs. 10 a 16v. 
617 SOUZA, 1879, p. 3. 
618 SOUZA, 1879, p. 6-7. 
619 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 8. 
620 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 6v. 
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testadores, uma vez que o pai, por exemplo, deu 15 anos para o fechamento do 

inventário e mais dois anos, caso necessário, conforme mencionamos. 

Como já foi dito, em 1767, eram contados três anos da morte do pai e um 

ano após a morte da mãe. De acordo com a fonte, o Juiz de Órfãos mandou proceder a 

partilha antes que qualquer um dos dois inventários fosse concluído a contento. O 

argumento do advogado considera intempestivo o tempo entre a abertura do testamento, 

a leitura do que nele determinou cada um dos testadores, a realização do inventário e a 

partilha. O papel do advogado aqui é, dentre outros, o de intermediário entre as 

herdeiras e a justiça. As primeiras, por consideram “injusta” e mesmo fora dos 

parâmetros de desejo da testadora e dos procedimentos legais, pedem revisão das 

determinações judiciais. 

 

Os advogados foram essenciais ao governo português, pois serviam de 

interface entre a Justiça e a sociedade. Do correto desempenho da Justiça 

dependia a harmonia social e, em certa medida, o próprio reconhecimento do 

governo, uma vez que a Justiça era a face mais visível do rei e, por ilação, do 

Estado621. 

 

Conforme querem registrar e fazer valer o advogado das autoras, também 

foi citada como intempestiva e em desacordo a maneira de proceder do Juiz de Órfãos. 

Na época, em alguns casos, era solicitado “que o inventário fosse feito por um 

magistrado de ‘mais circunspecção e inteligência’, e não por um simples Juiz de 

Órfãos”622. Isso acontecia em algumas comarcas onde havia Tribunal da Relação como 

poderia ocorrer, por exemplo, para Bahia ou o Rio de Janeiro. 

 
Os testamenteiros solicitavam então ao governante a nomeação de um juiz 

comissário ou privativo, por não considerarem os juízes ordinários, ou 

mesmo de órfãos, com capacidade e saber para lidar com heranças 

complexas. Ainda que na localidade existisse um juiz letrado, ou seja, um 

juiz de fora que ao mesmo tempo ocupava o Juízo dos Órfãos, preferiam a 
nomeação de um desembargador da Relação para tal atividade623. 

 

Não era o caso de Vila Rica, por não haver lá Tribunal da Relação, mas a 

passagem ilustra a “fama” de despreparados de alguns Juízes de Órfãos ou, pelo menos, 

                                                             
621 ANTUNES, 2004, p. 63. 
622 SILVA, 2017, p. 52. 
623 SILVA, 2017, p. 52-53. 
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a utilização de tal argumento em favor das herdeiras e da testamenteira, Dona Teresa 

Matilde de Seixas da Silva Sotéria, como afirmam, por meio de seu advogado. Segundo 

as autoras do processo, o Doutor Manoel Manso da Costa Reis não procedeu como 

devia a um Juiz de Órfãos em sua atitude inoportuna sobre a partilha aqui referida. 

O processo, movido por seis herdeiras, expõe as “dificuldades de ser uma 

mulher sozinha numa sociedade onde os poderes e as leis estavam integralmente nas 

mãos dos homens”624, diante dos processos nas mãos dos Juízes de Órfãos, como é o 

caso das filhas solteiras, mas, mesmo aquelas casadas e representadas por seus maridos, 

exercitam alguma fala, por meio do processo de embargo à partilha. As fontes 

provenientes da justiça estão dentre as poucas, além das cartoriais, de batismo, de 

casamento, de óbito e de testamento, em que é possível “ouvir” o ponto de vista 

feminino sobre o que pensa do lugar a ela reservado naquela sociedade do século XVIII. 

“[...] não se trata apenas de um movimento de reação, mas a definição de um novo lugar 

para a mulher, construído por ela mesma na busca de novas condições de 

sobrevivência”625, e que envolve todo um discurso em torno do papel esperado para as 

mulheres na sociedade colonial626, que dá a ela o lugar de devoção passiva. 

Em uma Vila Rica onde um dos sujeitos processados pelas irmãs, o Doutor 

Bernardo Manoel da Silva Ferrão, é um bacharel conhecido, funcionário régio dos 

assuntos da Fazenda Real, filho do militar reconhecido, como é o caso do réu neste 

processo, “por amizade ou gratidão, a Justiça, que se queria reta, poderia ser executada 

de forma torta, visto que os funcionários encarregados de sua administração nem 

sempre desempenhavam seus papéis como deveriam”. Essas circunstâncias poderiam, 

perfeitamente, ser aplicadas à Vila Rica da segunda metade do século XVIII. “Nas 

Minas, advogados, juízes, ouvidores, desembargadores, cometeram infrações variadas, 

                                                             
624 ALMEIDA, 2005, p. 143. 
625 ALMEIDA, 2005, p. 143. 
626 “A ideia expressa por Frei Domingos Vieira (O sexo devoto), de ser a mulher mais sensível para o 

culto e aos exercícios da devoção apresenta-se como um discurso que visa reconstruir e enquadrar as 

mulheres em um lugar desejado pela ordem social vigente, que é o da submissão, no entanto, o que 
percebemos através da documentação analisada é uma mulher que luta contra as normas de dominação, 

que reage as mais variadas pressões encontrando-se no cotidiano, ações em que ela ora aquiesce a 

ordem como forma de sobreviver e resistir, ora enfrenta as instituições e a sociedade de seu tempo” 

(ALMEIDA, 2005, p. 19-20). Em nota, a autora se refere a “Frei Domingos Vieira, em seu Tesouro da 

Língua Portuguesa, no volume V, as mulheres são chamadas, em linguagem eclesiástica, de o sexo 

devoto, porque, nos exercícios da religião, mostram a ternura e a sensibilidade que lhes é própria e são, 

por outra parte, mais minuciosas e cerimoniosas nas exterioridades do culto” (ALMEIDA, 2005, p. 19). 
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sendo algumas punidas, outras perdoadas, outras camufladas e desapercebidas.”627 É 

possível imaginar a possibilidade de ele ter sido beneficiado pelas relações com os 

demais membros do corpo de funcionários da justiça atuantes na vila.  

Além das relações na América portuguesa, Bernardo possuía, ainda, dois 

irmãos residentes em Portugal, Francisco Roberto da Silva Ferrão, funcionário da mais 

alta instância da justiça portuguesa, e Mateus Antônio da Silva Ferrão, bacharel em 

Cânones e lotado em uma paróquia no reino, irmãos que Bernardo representou no 

processo como procurador. As herdeiras, mulheres brancas do século XVIII, devido ao 

lugar que ocupavam no “corpo” daquela sociedade, enfrentariam algum desprestígio. A 

hipótese aqui levantada é que, nesse caso, a busca pelo equilíbrio de poderes se mostra 

na atuação dos advogados e dos maridos, por cabeça de suas mulheres, também 

homens, bacharéis e detentores de algum prestígio no mesmo espaço social. 

 

 

3.5.2 Testamentos e inventários post mortem 

 

 

Antes de darmos prosseguimento e para melhor compreensão do exposto, 

vamos comparar, brevemente, o teor dos principais aspectos dos testamentos do pai e da 

mãe, questionados pelos herdeiros. Conforme já foi citado, Bernardo da Silva Ferrão 

faleceu em 1764 e deixou, como seus testamenteiros, sua esposa e os filhos que 

residiam em Vila Rica, Bernardo Manuel da Silva Ferrão e João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão. No testamento paterno, posteriormente às informações de costume, segue-se o 

seguinte: 

 

declaro que os bens todos que possuo, assim moveis como de raiz ao fazer 

deste meu testamento, fiz deles venda eu e minha mulher a meu filho o 

Doutor Bernardo da Silva Ferrão, por preço de sete contos e seiscentos mil 

reis em cuja compra convieram os meus herdeiros presentes e assinaram [no] 

escrito de venda por mim assinado e por minha mulher, por não haver na 

terra tabelião que por escritura pública se fizesse a dita venda quero como tal 

valha e tenha toda validade em Juízo e fora dele. Declaro que ficou excetuado 

                                                             
627  ANTUNES, 2004, p. 173. 
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a propriedade de casas de minha vivenda porque nestas tenho feito 

patrimônio a meu filho Doutor Matheus Antônio e a outro filho meu por 

nome Francisco Roberto e que ainda não tinha feito [n]esta data a 

providência no escrito da venda que fiz dos bens628. 

 

Uma prática comum, com relação aos testamentos, era a venda integral dos 

bens a um dos filhos para evitar a desintegração das propriedades e dos bens familiares 

ou a cobrança de credores em juízo. Grande parte dos bens de raiz foi dada em herança 

aos filhos varões. Talvez às filhas casadas já tivesse sido providenciado dotes para seus 

casamentos, mesmo que por meio de alguma doação ou de cargos e posições a serem 

concedidos aos genros, posteriormente à concretização dos referidos matrimônios, tudo 

tratado dentro das redes clientelares. Não fica nenhum registro de dotes uma vez que, 

das seis filhas do casal, quando fez seu testamento, restavam cinco filhas solteiras com 

idades que variavam entre 23 e 35 anos. De acordo com Sílvia Brugger, esse tipo de 

venda poderia ser embargada com base no que dispunham as Ordenações Filipinas, em 

vigor em todo império português desde o final do séculos XVII até o início do século 

XX. 

 

Por evitarmos muitos enganos e demandas, que se causam e podem causar 

das vendas, que algumas pessoas fazem a seus filhos, ou netos, ou outros 

descendentes, determinamos que ninguém faça venda alguma [...] sem o 

consentimento dos outros filhos, netos ou descendentes [...] e fazendo a tal 

venda, ou troca sem consentimento dos filhos ou sem nossa expressa licença, 

será nenhuma e de nenhum efeito.  

E por morte do vendedor, a coisa que assim for vendida, ou trocada, será 

partida entre os seus descendentes, que seus herdeiros, forem, como que 

estivera em poder do vendedor e fora sua ao tempo de sua morte, sem por 
isso pagarem preço algum ao que a comprou629. 

 

O Doutor Bernardo Manoel da Silva Ferrão, bacharel graduado em 

Coimbra, saberia de tais imposições das leis portuguesas e, consequentemente, seu pai 

também saberia. Entendemos que a venda, talvez, fosse feita à revelia da proibição clara 

expressa nas Ordenações para ganhar tempo. Com o pai doente e próximo do 

falecimento, por doença que parece tê-lo atacado repentinamente, usaram esse recurso 

                                                             
628 GOMES, 1966, p. 14. 
629 Ordenações Filipinas, livro Quatro, Título XII. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. Fac-simile da 

Edição da Typografia do Instituto Philomathico, 1870. 
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até que tudo pudesse ser inventariado e devidamente partilhado. Talvez não contassem 

com a morte da mãe em tão curto tempo. 

A matéria era de tal modo séria que, como menciona Maria Beatriz Nizza da 

Silva, “se declaravam nulos os testamentos redigidos depois da doença do testador, 

tornando-se, contudo, necessário definir o tipo de doença que implicava a anulação do 

documento”630, e foi publicada nova lei, em 25 de junho de 1766, para fortalecer a 

proibição, que, após debates, caberia à Casa de Suplicação definir pela anulação ou não, 

e avaliar, por exemplo, se o testamento havia sido devidamente assinado e concluído 

pelo testador. O fato é que as questões de disputas testamentais eram constantemente 

levadas à justiça. 

O trecho do testamento da mãe, falecida em 1766, conhecido por translado 

anexo ao processo do qual estamos tratando, mostrou que destino pretendia, em 

testamento, para a “morada de casas em que vivo eu e toda a minha família e estas 

quero que sejam para nelas morarem as minhas quatro filhas que se acham solteiras”631. 

Tal situação, no entanto, estabelece um conflito a ser redimido pelos filhos na justiça, 

após abertura do último testamento. Significa que as filhas não teriam, de fato, 

concordado com a venda dos bens que o pai fez aos filhos, conforme alegado no 

referido documento, ou que as filhas talvez tenham concordado com a venda dos bens 

provisoriamente, mas não de maneira permanente e que implicaria na moradia e na 

subsistência das filhas solteiras, condição modificada e registrada pela mãe no segundo 

testamento. Daí pode ter nascido a disputa familiar pelos bens inventariados. 

Nenhum registro de uma possível modificação no teor do testamento 

paterno é verificado em fontes de nosso conhecimento, até o momento. Em oposição à 

herança deixada pelo pai para os filhos, no primeiro testamento, vemos a contraposição 

materna, pelo menos, no que diz respeito a legar a principal residência de Vila Rica aos 

filhos moradores em Portugal, e deixar, assim, sem moradia, as filhas solteiras 

residentes em Minas Gerais. Era um princípio básico dos testamentos e até mesmo do 

Juízo de Órfãos prover as condições mínimas de sobrevivência aos órfãos, menores de 

25 anos de idade, mesmo quando não havia testamento. É preciso tentar entender como 

proceder quando existe um conflito deste porte no entendimento do legado no 

                                                             
630 SILVA, 2017, p. 204. 
631 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 6. 
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testamento dos cônjuges. A venda da totalidade dos bens ao filho, o Doutor Bernardo 

Manoel da Silva Ferrão, parece um desejo que não queria ver contestado. Ao dar 

seguimento aos embargos, talvez seja possível lançar luz sobre as hipóteses existentes. 

Afinal, como explicar o fato de ser necessário um litígio judicial entre os 

herdeiros por não acatarem uma das declarações mais diretas do testamento de Dona 

Francisca de Seixas da Fonseca, a de garantir a moradia das filhas solteiras. 

Considerando a rapidez na implementação do inventário e também a alegada falta de 

comunicação da justiça com as herdeiras em se mandar proceder tal partilha, gerou-se o 

descontentamento das seis irmãs. 

 

 

3.6 Acusação: embargos de partilha de bens 

 

 

Parte das motivações deste litígio são determinadas nos embargos que 

passaremos a analisar a seguir, cujo teor introdutório se completa no conjunto dos de 

números 2, 3 e 4, sucessivamente, em que as “embargantes” pedem à justiça que 

 

Embargo número 2 
Antes de se proceder na partilha se deve na determinação para ela declarar 

que à coleção devem vir as importantíssimas despesas que empenharam este 

casal, nas assistências feitas na Universidade com os três filhos e ainda 

depois de serem formados o Doutor Francisco Roberto da Silva Ferrão, o 

Doutor Mateus Antônio da Silva Ferrão e o Doutor Bernardo da Silva 

Ferrão632. 

 

Pontos como esse, documentados em querelas judiciais, suscitam os mais 

extremos pedidos de reparação. Independentemente da sentença e do resultado final, 

existe, velado ou às vezes explícito, como podemos observar neste embargo, a 

utilização dos processos judiciais como uma das poucas oportunidades das mulheres se 

expressarem, de ouvirmos sua “voz” em alguma fonte histórica. E continua: 

                                                             
632 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 10-10v, grifos nossos. 
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Embargo número 3 

Por que não se diga com a primeira notícia de direito que estas despesas, não 

obstante importarem mais de 30$ cruzados, como publicava o primeiro 

testador e serem causa de total empenho deste casal, nos grandes riscos e 

juros com que emprestavam as anuais parcelas com que se assistia não devam 

entrar na coleção, por serem animo donandi, pois633. 

 

 

O embargo adianta o fato de que, se o casal tiver dado aos filhos, de vontade 

própria, todo o dinheiro gasto na educação deles, mesmo assim, isso não é uma 

justificativa para não incluir aquelas despesas no inventário. Isso justifica, agora em 

detalhes, a razão de tal pedido de embargo à justiça. 

 

 

Embargo número 4 
Porque o testador, pai das embargantes, sempre publicou que não dava 

estado a suas filhas, despendendo nos seus dotes, porque formados seus 

filhos, seguindo um os lugares favorecidos do Desembargador João de 

Oliveira, marido de sua tia e ordenando os outros e concorrendo o 

merecimento com a piedade do Excelentíssimo Bispo, seriam preferidos em 

concurso nas duas igrejas desta Vila que na verdade se proverão depois de 

todos formados e que desta sorte facilmente restituíam e pagavam às 

embargantes aquela porção avultada em que ficavam lesas634. 

 

 

Como de costume às famílias que dispunham de recursos para tal ou que 

queriam garantir um lugar naquela sociedade, todo investimento foi feito na educação 

dos filhos varões, visando a ocupação de um espaço privilegiado na sociedade lusitana, 

após realizarem seus estudos em Cânones, como vimos. A Universidade de Coimbra 

“era o destino daqueles que, em condições de arcar com custeio da empreitada, se 

sentiam seduzidos pelo saber ou pela expectativa de um bom emprego”635, cujos custos 

que eram considerados altos. O casal enviou não apenas um, mas três filhos para esses 

estudos no reino. A julgar pela veracidade das informações juramentadas nos 

depoimentos, enormes quantias foram gastas com os três filhos mandados ao reino. 

                                                             
633 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 10v, grifos nossos. 
634 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 10v-11. 
635 ANTUNES, 2004, p. 133. 
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No mesmo período em que os filhos atingiram idades apropriadas para a 

educação em Coimbra, as duas filhas mais velhas se encontravam no que podemos 

chamar de idade em que já era considerado adequado o casamento, o que demandava 

disponibilidade para custear os referidos dotes. Segundo informações do embargo 4, não 

foi possível a realização dos casamentos das filhas, pois os recursos do casal foram 

totalmente “investidos” no pagamento da universidade dos irmãos. 

Como já foi visto, as duas irmãs solteiras, Dona Teresa e Dona Catarina, e 

os três irmãos mencionados nasceram no Rio de Janeiro, entre 1728 e 1733, antes da 

família se mudar para Minas Gerais. Os cinco regulam, portanto, a idade de sua 

juventude. Nasceram todos antes do período em que o pai, o Tenente General Bernardo 

da Silva Ferrão, passou alguns anos de licença no reino, entre 1733 e 1736, para tratar 

de assuntos do seu interesse, concorrer a cargos de patente mais alta e fortalecer suas 

relações clientelares. 

O embargo 4 talvez seja fonte privilegiada ao expor a atuação das redes 

clientelares e contribuir para o nosso entendimento com relação a elas. Fica explícito o 

arranjo feito no interior da família para que o Desembargador João de Oliveira, casado 

com sua tia, exerça influência a favor da ascensão de Francisco Roberto da Silva Ferrão 

como funcionário régio. Essa influência pode ter sido utilizada desde o momento em 

que Francisco fez sua Leitura de Bacharel para Desembargo do Paço, em 1753. 

Posteriormente, é citado no posto de Ouvidor de Alfândega, e, depois, contemplado 

com Hábito da Ordem de Cristo em pouco mais de um mês, em 1767. 

Do mesmo modo, também fica claro o arranjo clientelar semelhante para 

ocupação de uma ou até mesmo das duas paróquias de Vila Rica pelos irmãos que se 

graduaram em Cânones e que o pai esperava voltarem à vila para ocuparem, na Igreja, 

posições orquestradas para eles pela família. Tais informações deixam transparecer, 

ainda, uma prática comum em que todos os privilégios eram investidos no filho 

primogênito e pelo menos um filho, o segundo, era encaminhado a um cargo 

eclesiástico. 

O processo judicial é o registro do descontentamento de percepção das 

filhas sobre a sua condição dentro daquela família, em que o único reparo possível, após 

muitos anos, é garantir a moradia e tentar “levar à coleção dos bens inventariados” todo 

o gasto feito com os irmãos da partilha. No embargo 5, as autoras relatam que o pai 



265 
 
 

contava publicamente os gastos que fazia com os filhos na Universidade de Coimbra e 

daí nasceria o direito com o qual as embargantes “fundam dever entrar à coleção aquela 

grande despesa por ser feita animo credendi, de que se havia de restituir, ou pagar as 

embargantes nos dotes e estados que confiou lhe dariam os filhos varões empregados 

nestes [ilegível] benefícios”636, como argumenta o advogado, ao representar as 

herdeiras, no caso especificamente aquelas mais velhas e solteiras, ao mencionar a 

questão dos dotes. 

No ano de abertura do processo, Dona Teresa tinha 39 anos e Dona 

Catarina, 34 anos de idade, ou seja, em 1767, a hipótese mais possível é que não 

tivessem mais as disposições necessárias para o matrimônio, o que não significa que 

não pudessem se casar. Muitas viúvas o fizeram em semelhante idade. Não seria difícil 

se casarem em se tratando de moças de família respeitável e de elevado status social.  

O embargo 6 vai repetir que, “tanto foi aquela despesa feita animo credendi 

de ser paga”, o pai tornava públicas das despesas mencionadas “desculpando-se de 

preferir ao estado dos filhos o aumento dos varões na retribuição que figurava 

infalível”637. O animo credendi figurava no sentido de que os filhos pagariam o dote das 

irmãs tão logo vissem retorno do investimento que o casal havia feito neles. É comum ir 

à coleção nos inventários post mortem despesas realizadas em vida com os filhos, 

inclusive os dotes são levados em conta, ou podem ser ignorados se representarem 

desvantagem nas contas finais inventariadas. 

Quando as autoras do processo de embargo da partilha de bens usam o 

argumento de reparação pela falta de dote para terem se casado, o exposto ganha, então, 

contornos de reparação pública e pessoal perante a “promessa” não cumprida de que os 

irmãos “devolveriam”, às irmãs prejudicadas, os recursos investidos em sua educação 

na Corte. 

A promessa de que os recursos gastos com a educação dos filhos seriam 

devolvidos às filhas, prejudicadas em seus dotes, foi feita pelo pai, e não pelos irmãos, e 

talvez isso possa ser um dos aspectos que fizeram com que não se dispusessem a tal 

ressarcimento.  

                                                             
636 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 11. 
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O embargo 7 trata da disposição do pai ao esperar que os filhos assumissem 

uma das paróquias de Vila Rica, tão logo se ordenassem, como foi tratado, mas nenhum 

deles assim o fez, para seu desgosto, de acordo com o embargo 8638 e que descartou 

importante laço clientelar. No entanto, o filho Bernardo Manoel da Silva Ferrão se não 

utilizou das influências da família para assumir alguma paróquia, as utilizou para 

assumir um posto ligado à Fazenda da capitania, como já foi visto. 

Mas, mesmo retornando à Vila Rica e assumindo outro posto, não cumpriu 

o dito combinado pelo pai, de ressarcir os recursos nele investidos, para garantir os 

dotes das irmãs. O embargo nos permite conhecer detalhes decorridos no modo familiar 

de lidar com a situação, de escolher, como de costume para o século XVIII, as melhores 

condições para o futuro dos filhos varões, e a preferência deles em detrimento das 

filhas. Era um investimento na continuidade de toda a família e linhagem para seguir 

ascendendo socialmente. As filhas fariam parte desse processo por meio dos 

casamentos. Destino do qual, na visão das filhas solteiras, teriam sido excluídas por 

seleção do “casal”. 

Todas as despesas feitas com os filhos no reino, “da eximia quantia de mais 

de 30$ [mil] cruzados, como constados acentos feito pelo testador, que se oferecem em 

prova na mão do Doutor Bernardo da Silva Ferrão, que tomou a si todos os papeis do 

testador como varão, e comprador”639, ou seja, as provas documentais de que poderia 

dispor, os “papéis” com anotações das despesas feitas pelo pai, estão de posse do 

Doutor Bernardo e podem ser requeridos a ele. Em seu testamento, o Tenente General 

Bernardo da Silva Ferrão diz que “declaro que os meus serviços que constam de 

certidões e mais papéis os tinha remetido a meu cunhado em Lisboa e Desembargador 

João Antônio de Oliveira, conselheiro da fazenda e fora destas também se hão de achar 

outros meus papéis que todos os deixo ao tal meu filho acima dito”640. O filho “dito” é o 

Doutor Francisco Roberto, residente em Portugal. 

Entendemos que o Doutor Bernardo da Silva Ferrão “tomou a si todos os 

papéis do testador” na qualidade de procurador de todos os irmãos em Vila Rica, ou 

mesmo como procurador e tutor do mais jovem, ou talvez ainda se colocando no lugar 

de inventariante do pai. Haviam dois irmãos residentes em Portugal e dois irmãos em 

                                                             
638 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 11v-12.  
639 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 12. 
640 GOMES, 1966, p. 13. 
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Vila Rica, ambos testadores do pai, mas Bernardo era tutor de João Carlos, portanto, o 

único que se considerou legítimo detentor dos papéis, em que estariam todas as 

informações de sua vida, legados e serviços. Entendemos que, nas circunstâncias aqui 

descritas, os papéis do pai ficariam com o filho Bernardo e os papéis que estivessem em 

Lisboa com o Doutor Francisco. 

Quanto ao valor líquido, citado no embargo 9, entendemos que o gasto feito 

pelo pai, que caberia ao Doutor Bernardo da Silva Ferrão, seria 10$ cruzados, referentes 

a um terço ou o gasto com cada um dos irmãos. “Porque por estas razões, e outras 

muitas que ocorrem entre herdeiros da Corte proferir sentença ordenando a partilha por 

que modo, e em que bem a devem fazer os partidores, evitando se assim o prejuízo dos 

herdeiros prejudicados, em não poderem ser ouvidos com suspenção da execução da 

partilha.”641 O advogado alega que o pedido visa boa execução da justiça para que 

possam ser ouvidos os que se julgam prejudicados. O tom é de crítica ao modo como 

certas partilhas são feitas e aqui as litigantes exigem para si o lugar de herdeiras na 

Corte, o lugar de súditos que “esperam receber a mercê” e a revisão da partilha que 

consideram injusta com elas. 

 

Embargo 12 

Porque por estes, e outros motivos, se deve primeiro declarar que as casas no 

seu justo valor, dado por dois oficiais peritos em que não haja suspeita, se 

devem partir, adjudicando-as in solido as quatro herdeiras embargantes na 

forma da verba folha, dando estas as terras que tocarem aos mais herdeiros na 

forma que por direito se determina em caso semelhante, sem atenção ao 

patrimônio por lhe obstarem as mesmas razões de ser feito sem ânimo de 

doar, e as mais que se vão ponderando, e dever cumprir-se a verba, e 

liberdade da testadora642. 

 

Liberdade da testadora, a mãe dos herdeiros, que podia modificar o desejo 

do testamento do pai, que foi o de vender todos os bens para o Doutor Bernardo, assim 

como deixar a casa de sua morada para aos filhos Francisco e Mateus. De acordo com 

seu próprio testamento, Francisca de Seixas da Fonseca modifica esses legados e deixa a 

casa como herança, para abrigo das filhas, enquanto permanecessem solteiras ou fossem 

vivas.  

                                                             
641 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 12v. 
642 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 12v-13. 
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Como Leila Mezan Algranti enfatiza, em Honradas e devotas, a honra era 

mantida, principalmente, a partir do abrigo e da reclusão das mulheres. Garantir a 

fiscalização da honra das mulheres é, praticamente, uma baliza de toda a sociedade 

lusitana. Daí, não ser compreensível qual o motivo que levou o Tenente General 

Bernardo da Silva Ferrão a deixar as filhas desamparadas, em seus últimos desejos. 

Existe a possibilidade de existir algum outro arranjo no sentido de proteção das filhas, 

que desconhecemos por falta de fontes. 

O embargo seguinte reforça o “ânimo” da testadora em revogar o que é 

chamado de “aparente doação” 643 da casa e continua ecoando a insatisfação com os 

irmãos que não se ordenaram, conforme “investimento” dos pais para que se formassem 

em Coimbra e retornassem a Vila Rica. 

Os demais embargos se repetem em algumas informações como que para 

fortalecer o argumento da defesa jurídica, à medida que acrescenta outras informações. 

Uma questão que sempre retorna é o descumprimento da promessa feita pelo pai, de que 

os filhos voltariam a Vila Rica e devolveriam os recursos gastos com sua educação em 

Coimbra, para que pudessem ser investidos nos dotes de casamento das filhas.  

Um dos argumentos mais insistentes do processo é baseado nos gastos com 

os estudos dos irmãos em Coimbra, investimento que se completaria com seu retorno. 

Desejo não concretizado e que teria causado enorme insatisfação e desenganado ao pai, 

quando os filhos não retornaram a Vila Rica, para se ordenarem, para usar o mesmo 

termo do processo, ou para servirem à Vossa Majestade e à Igreja Católica naquelas 

terras da América Portuguesa, “afinal o Estado carecia não só de armas, mas também de 

letras”644, armas às quais se dedicou o Tenente General Bernardo da Silva Ferrão e 

letras às quais esperava que se dedicassem seus filhos quando investiu na educação 

deles. 

O embargo 14 menciona que um dos filhos do casal assumiu serviços de sua 

Majestade, esse seria o Desembargador Francisco Roberto da Silva Ferrão. O outro a 

que se refere é Mateus, que “tanto desenganou ao testador, e com tão vivas expressões, 

que a vista delas não só se fazia indireta a esperança de que jamais se ordenasse, mas até 
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644 ANTUNES, 2004, p. 133. 
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se acredita sem limite o possível”645. E continua o argumento, no seguinte embargo, 

“porque em vista de tudo, tanto aquelas despesas, como aquele figurado patrimônio não 

foram feitos com ânimo de doar, que até por cartas se há de provar”, ao que lamentamos 

não ser uma tradição a preservação e a guarda deste tipo de fontes, privadas, que tanto 

poderiam nos esclarecer. 

O embargo 15 conclui que poderiam “increpados pelo testador do prejuízo 

das embargantes se se não seguia o meio ideado para a restituição, que os ditos 

matrimoniados respondiam que se perde sem embora os estados das embargantes; 

padecessem estas fomes, e se estragassem os bens, que ele se não ordenava”646. O caso 

nos assemelha mais com uma divergência comum, no que são os desejos dos pais para 

os filhos e o que desejam os próprios filhos em sua trajetória, seu destino ou sua vida 

pessoal. O filho Mateus, segundo informação do processo, em um ultimato, informa que 

não volta para Vila Rica nem se as irmãs passarem fome, pois, não importa o que 

aconteça, ele não “se ordena”. É um ponto final dado pelo filho, embora fonte tratada 

anteriormente mostra que recebeu, como mercê régia, o alvará de uma paróquia em 

Portugal. 

Segue o embargo 16 na acusação de que “porque isto sabe muito bem o 

Doutor Bernardo da Silva Ferrão, porque nenhuma dúvida teve que se lhe aumentasse o 

preço da compra entrando nela a dita propriedade”647, o que nos parece se referir à 

venda dos bens realizada via testamento paterno. O embargo 17 nos traz informação, até 

aqui nunca mencionada, sobre a fatura do testamento, “porque se na factura do mesmo 

interviera animo donandi, nunca o testador intentara, como intentou vender a dita 

propriedade a ordem terceira de São Francisco desta Vila, por que estes atos todos são 

de revogação do dito patrimônio”, ao que termina repetindo que a mãe poderia legar “o 

que lhe parece a qualquer filho”648. Argumento que os filhos poderiam usar para 

defender o direito do pai de fazer semelhante doação, mas a questão aqui é que o 

testamento de Dona Francisca de Seixas da Fonseca é posterior ao do Tenente General 

                                                             
645 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 13v. 
646 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 13v. 
647 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 14. “O que nos parece referir-se à venda dos bens realizada via 

testamento paterno. E o embargo e sendo já a esse tempo Procurador dos ausentes como mostra a 

procuração que juntou em Juízo, e o não consentiria se entendesse ver e existir o patrimônio.” À 

margem direita da folha, há a anotação: “o contrário/ consta do mesmo /escrito de com /pra, nem o 

/comprador era /então procurador; como da data das /Procurações se pode/ver, que estão nestes/ e nos 

mais autos”. 
648 ACP cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 14.  
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Bernardo da Silva Ferrão, como esposa e herdeira, e, a partir daí, a meação pertence e 

pode destiná-los como quiser em seu próprio testamento. 

Chegamos, então, às sesmarias, tratadas em capítulo anterior. Conforme 

registros da RAPM, o Governador Gomes Freire de Andrade, concedeu duas sesmarias 

para o Tenente General Bernardo da Silva Ferrão, nos anos de 1747649 e 1750650, e para 

os filhos Francisco Roberto da Silva Ferrão, Mateus Antônio da Silva Ferrão e João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, concedeu uma sesmaria para cada, nos anos de 1750651, 

confirmadas por mercê régia em 1752652, o que totalizou cinco sesmarias. Não 

localizamos nenhuma sesmaria doada ao filho Doutor Bernardo Manuel da Silva Ferrão, 

principal alvo do processo em questão. Com relação às sesmarias mencionadas, vejamos 

a forma como aparecem no presente processo que contesta a partilha dos bens. 

 

Embargo 18 

Porque também se deve primeiro determinar que os partidores fação partilha 

no valor dado as sesmarias, posto que concedidas em diferentes nomes, 

porque na verdade para o casal foram pedidas, como os testadores declaram, 

porque não só estiveram sempre na administração e posse do casal, mas do 

mesmo saía a avultada despesa do título, posse, demarcação, e confirmação, e 

jornais dos negros, que sem lucro algum existiam na guarda, e conservação 

da posse dos testadores e casal653. 

 

As cinco sesmarias, na qualidade de bens de raiz de grande valor, são outra 

questão relevante no litígio. De acordo com o embargo 18, embora três filhos do 

Tenente General tivessem as sesmarias concedidas e registradas em seus nomes, nunca 

chegaram a tomar posse, cuidar e nem mesmo pagar as custas de sua guarda e 

manutenção. Daí a alegação das embargantes de que esses bens nunca pertenceram, de 

fato, aos irmãos. A informação nos leva à hipótese de que isso pode ter sido uma prática 

não apenas neste, mas em outros casos de cessão de terras no período ainda de formação 

das Minas Gerais, em meados do século XVIII. Nesse caso, a distribuição teria sido 

apenas uma maneira do próprio Tenente General Bernardo da Silva Ferrão possuir 
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maior quantidade de terras. Como vimos e foi citado por Ângelo Alves Carrara654, o 

estudo das sesmarias é relevante também para compreender todo o processo de 

ocupação do território mineiro que culmina na História Agrária e Econômica da 

capitania, embora aqui interesse apenas como bem de raiz sob litígio em processo de 

partilha.  

Com relação à posse das sesmarias registradas em nome dos irmãos, o 

embargo 19 chega a revelar que “nem eles de tal sabiam, hum por ser tão menino que 

havendo mais de quinze anos da concessão, inda aparece nestes autos com tutor, e os 

outros por estarem em Portugal ignorantes do petitório [...] como dirão as 

testemunhas”655.  

Resumindo o que se segue, o embargo 20 pede que “igualmente se deve 

fazer partilha dos rendimentos de todos os bens do casal que estiveram a administração 

do herdeiro o Doutor Bernardo Manoel da Silva Ferrão”656, o que inclui aí bens de raiz 

e, até mesmo, alguns cavalos e outros bens, como uma forja. O embargo 21 diz que é 

necessário, “antes de se liquidar este rendimento e se evidenciar as dívidas que se 

pagaram com eles, ou com os bens do casal em espécie, e se formar um só liquido para 

o mesmo se repartir”657, além de dar conta de outros rendimentos que o Doutor 

Bernardo da Silva Ferrão administra. 

Os embargos 22 a 24 vão falar da avaliação que se fez das joias pertencentes 

às irmãs e como elas são tratadas para efeito de inventário. O embargo 22 solicita que, 

“antes dos partidores entrarem na ação de repartir [...] declarar que do monte se deve 

tirar o valor que os Louvados sem serem professores, nem peritos na arte, quiseram dar 

às peças de ouro, e adorno das embargantes, por lhe serem estas dadas por sua Mãe”658 e 

menciona que as joias foram adquiridas pelo trabalho e negociação de pessoas honestas, 

o que soma o que consideramos um tipo não velado de ofensa, cabível em ações desta 

natureza, que avultam os ânimos familiares e chegam a se manifestar no processo. 

Em caso analisado por Maria Beatriz Nizza da Silva com algumas 

semelhanças ao presente inventário, “tudo  o que fora dado antecipadamente, como dote 
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das filhas ou como retirada do monte, teria  de ir à colação”659, e, com relação às joias 

das moças, também vai relacionar objetos semelhantes660 aos que vemos inventariados 

aqui para as filhas de Dona Francisca, ou seja, joias de valor, com metais preciosos, 

como ouro e prata, e cravejadas de pedras preciosas e adornos que a autora denominou 

como joias de teor religioso. 

O embargo 23 retorna à questão de que, depois das despesas feitas pelo pai 

com os filhos, ou seja, na educação deles em Coimbra, “nada mais pode despender com 

as filhas nos preciosos adornos das suas pessoas, e não obstante ter tido sempre um 

avantajado soldo, todo era diminuto a respeito da crescida despesa que fazia nas 

assistências para São Paulo, e Portugal aos filhos varões”661, e conclui a questão das 

joias, conforme embargo 24, ao informar que foram presenteadas pela mãe. 

Quase no final, já no embargo 25, ainda incluem pedido de que, “na 

sentença de determinação de partilha se deve mandar atender a terça que o pai das 

embargantes deixou a sua mãe, para que crescendo com esta a terra que a testadora e 

mãe deixou as embargantes, não fiquem estas fraudadas”662”. Por fim, concluem todos 

os embargos que o advogado Aguilar anexou ao processo com o de número 26. 

 

Porque nos sobreditos termos, e conforme aos de direito os presentes 

embargos se devem receber, e simultaneamente julgar provados, deliberando-

se que a propriedade deixada pela testadora as embargantes e as sesmarias, e 

os rendimentos, e bens de que inda não deu conta, nem fez entrega o Doutor 

Bernardo da Silva Ferrão, se devem dar a Inventario, e neles, e nas despesas 

feitas com outros filhos varões animo credendi se deve proceder a partilha, 

excetuando-se as joias debaixo do condicional oferecimento por serem bens 

que se não compraram a expensas do casal663. 

 

Este último embargo resume bem quais são as principais questões do pedido 

de novo julgamento da partilha, a casa onde vivem, as sesmarias e os rendimentos que o 

Doutor Bernardo da Silva Ferrão não teria prestado contas desde o falecimento do pai. 

 

 

                                                             
659 SILVA, 2017, p. 50. 
660 SILVA, 2017, p. 51-52. 
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3.7 Inventários constantes do processo de litígio  

 

 

A seguir, relacionamos as joias citadas acima. Para além dos significados de 

beleza ou poder econômico “as joias, que sempre ocuparam um lugar na história da 

humanidade, passam a ser vistas não só como um adorno, mas também como um objeto 

carregado de símbolos e signos, com variadas funções e usos.”664 Em seu conjunto são 

joias diversas, belos ornamentos, colares, brincos, pulseiras, joias devocionais665, de 

ouro ou prata cravejadas de pedras preciosas e também joias masculinas como o relógio 

e até armas. Procuramos organizar as informações do translado das peças no Quadro 11. 

Existem objetos que não são joias, mas mantivemos por estarem relacionados juntos no 

documento original. A relação foi feita, porque os herdeiros e as herdeiras foram 

autuados, de modo que “apontem as suas partes do inventário”666 ao que se segue o 

“traslado do que por parte dos suplicantes herdeiros dos defuntos Bernardo da Silva 

Ferrão e Dona Francisca de Seixas da Fonseca foi apontado na forma da petição retro e 

do despacho”667, em que cada um declara os objetos que lhe foram presenteados. 

 

Quadro 11. Joias inventariadas sob disputa da partilha 
Item Declarante de posse do 

objeto 

Descrição Quantidade 

1 Antônia Cláudia Cassimira 

de Seixas 

 

Flor de cabelo que também serve para 

o pescoço com 14 diamantes cravados 

em ouro 

1 

Anel com pedra roxa desbotado (?) de 

ouro 

1 

Brincos de pedras vermelhas 1 par 

Pares de botões de ouro de camisa 

com peso de uma oitava e três quartos 

2 

Meada de gromixaes (?) engranzadas 
em trancelim de ouro com peso de 

nove oitavas e meia 

1 

2 Bernardo Manoel da Silva Espadim de prata 1 

                                                             
664 OZANAN, 2013, p. 14. 
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Ferrão Cana da índia de prata com capão 1 

Hábito de terceiro de São Francisco 1 

Cavalos 2 

Forja de ferreiro 1 

3 Catarina Leonor da Silva 

Sotéria 

Relicário com a Verônica do Senhor 

dos Passos, laço em prata, com 47 

diamantes, cinco pedras de cor 

amarela  

1 

(?) com laço de diamantes cravados 

em prata com seus brincos irmãos 
1 conjunto 

Botão de camisa de diamantes 

cravados e ouro 

1 

Pêndulos de topázio amarelo, 

cravados em ouro (?) 

2 

Aljofares 1 

4 Izabel Feliciana da Narcisa 

de Seixas 

Laço de pescoço com duas pedras 
encarnadas e vários diamantes miúdos 

cravados em prata e seus brincos 

irmãos 

1 conjunto 

Flor de cabelo com seis diamantinhos 

[sic] cravados em ouro 

1 

Contas para rezar tudo de prata com 
peso de vinte e quatro oitavas 

[ilegível] 

1 

Paliteiro de prata com peso de quinze 

oitavas e meia 

1 

Salva pequena de prata com peso de 

três [ilegível] e 12 oitavas 

1 

Cabos de faca de prata todos com peso 
de noventa e quatro oitavas e seus 

ferros 

Tudo doado por sua mãe 

4 

5 Joana Rosa Marcelina de 

Seixas 

(Todos os itens de Joana 

foram dados por sua mãe) 

Relicário com laço de ouro com uma 

pedra no meio 

1 

Flor de cabelo de ouro com cinco 

pedras de diamantes pequenos 

1 

Pares de botões de ouro de camisa 

com peso de duas oitavas e meia 
2 

Anel de topázio amarelo com dois 

diamantes 

(Todos itens de Joana dados por sua 

1 
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mãe) 

Cruz com laço de pescoço com pedras 

de topázio e alguns 

Declarou perdidos estes objetos 

1 

Diamantes cravados em prata e seus 

brincos irmãos 

1 conjunto 

Meada de gromixaes (?) engranzadas 
em trancelim de ouro com peso de 

nove oitavas e meia 

1 

6 João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão 

Relógio de prata de algibeira 

Presente de seu pai 

1 

7 Maria Dorotéia Joaquina de 

Seixas (1ª no nome – mãe de 

“Marília de Dirceu”) 

Flor da (?) moda (?) antiga de 

diamantes cravados em ouro (?) 

Que lhe fez a defunta sua mãe 

1 

Contas de Jerusalém engranzadas em 

ouro 

2 

Cordão de ouro e suas contas grossas 

de prata com sua cruz 

Presente (de sua mãe) 

1 

Pulseiras de diamantes cravados em 

prata 
2 

8 Teresa Matilde de Seixas da 

Silva Sotéria 

Pele de lontra pequena 1 

Meio de sela 1 

Couros de bezerro tintos de preto 2 

Carro de carrear lenha 1 

Carro de amansar bestas com rodas 1 

Manto 1 

Vestidos Não 

quantificado 

Brincos com dois diamantes cada em 

ouro 

Doados por sua mãe 

1 par 

Peles de lontra grandes 4 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 3, 3v., 4, 4v., 5, 5v 
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Consideramos que talvez fosse mais demorado e dispendioso para a justiça 

colher as informações dos outros dois herdeiros que moravam em Portugal ou que 

talvez não tivessem bens a declarar. Com relação aos oito declarantes, podemos 

observar que Dona Teresa, embora seja a pessoa a declarar o maior número de itens, no 

total de nove, no que se refere especificamente às joias, declarou apenas um par de 

brincos. Seus outros objetos são couro, manto e peles, além de carros para o trabalho, 

talvez no próprio quintal da casa da família. Isso não significa que Dona Teresa não 

tenha ganhado joias de sua mãe, como ocorreu com as outras irmãs. Pode ter ganhado e 

vendido ou presenteado outra pessoa com elas, por exemplo, mas, pela documentação, 

não é possível confirmar nenhuma das hipóteses. 

Dona Catarina declara cinco itens. Chama a atenção o primeiro deles, um 

“relicário com a Verônica do Senhor dos Passos, laço em prata, com 47 diamantes, 5 

pedras de cor amarela”, com grande quantidade de pedras encrustadas em prata, 

bastante valorizada no período, por ser de mais difícil acesso. Os outros objetos também 

possuíam pedras preciosas encrustadas em prata ou ouro, e chamamos a atenção para o 

topázio, pedra preciosa própria da região de Vila Rica. 

Dona Joana é a filha com a maior quantidade de itens descritos como joias, 

sendo que o translado informa que foram todos dados por sua mãe. No embargo 26, é 

mencionado que as joias eram bens que “não foram comprados a expensas do casal”, ou 

seja, foram comprados com recursos da mãe. Lembramos que Dona Francisca de Seixas 

da Fonseca é de família de origem abastada, confirmada pela origem de seu pai, grande 

comerciante do Rio de Janeiro, entre os séculos XVII e XVIII. Seu irmão Manoel de 

Seixas da Fonseca, solteiro, também foi grande proprietário de terras em Minas e 

Francisca foi sua herdeira e testamenteira. Os recursos da família de sua mãe 

justificariam que presenteasse as seis filhas com joias que, além de seu valor em ouro e 

pedras preciosas, revela um valor simbólico de posse de tais bens e da representação 

que é o ato de circular em público usando-as. 

A filha Dona Maria Doroteia acusa a posse de cinco joias: flor, a moda 

antiga, de diamantes cravados em ouro; contas de Jerusalém engranzadas em ouro; 

cordão de ouro com contas grossas de prata e cruz; e duas pulseiras de diamantes 

cravadas em ouro. Embora o documento não registre o peso em ouro ou o valor 

atribuído aos itens, podemos considerá-los como bem valorizados. A posse dessas joias 
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significava também um tipo de liquidez, pois, no caso de venda, poderia ser levantada 

uma monta significativa de recursos financeiros. 

Dona Antônia informa possuir seis joias que foram presentadas pela mãe. 

Sendo uma flor de cabelo ou pescoço com 14 diamantes cravados em ouro; um anel de 

pedra roxa (que pode ser um tipo de topázio, encontrado na região de Vila Rica) de 

ouro; brincos de pedras vermelhas; e uma meada de “gromixães” em trancelim de ouro, 

“com peso de nove oitavas e meia”. O item diferente relacionado por de Dona Antônia 

são dois pares de botões de camisa de “ouro com peso de uma oitava e três quartos”.  

Dona Izabel registra a posse de seis itens, sendo três joias: conjunto com um 

laço de pescoço com duas pedras encarnadas e vários diamantes miúdos em prata e seus 

brincos; uma flor de cabelo com seis diamantes cravados em ouro; e contas de rezar de 

“prata com peso de vinte e quatro oitavas”. Além das joias, possuía também um 

paliteiro de “prata com peso de quinze oitavas e meia”, uma salva pequena de “prata 

com peso de três [ilegível] e doze oitavas”; e quatro cabos de faca de prata, todos com 

peso total de 94 oitavas e seus ferros. Com Dona Antônia e Dona Izabel, aparecem itens 

avaliados pelo peso, o que nos permite conhecer sua valorização. 

Os dois filhos moradores de Vila Rica que relatam os bens com os quais 

teriam sido presenteados, os receberam de seu pai. O Doutor Bernardo lista um espadim 

e uma cana da Índia de prata, Hábito da Paróquia de São Francisco, dois cavalos e uma 

forja de ferreiro, relacionada ao trato dos cavalos e seus ferros. João Carlos, ainda 

jovem, teria apenas um relógio de prata de algibeira, presente de seu pai. 

Na mesma parte do documento em que são lançadas as joias (Quadro 11), 

também são listados os bens de raiz, as despesas e os demais itens que deveriam fazer 

parte do inventário e da partilha, informados nos Quadros 12, 13 e 14, a seguir. 

 

Quadro 12. Bens de raiz (cód. 69) 
Item Descrição Quantidade 

1 Moradas de casas nobres, citas adiante da ponte de Antônio Dias, cobertas de 

telhas com quintal e nele várias árvores de espinho [...] quintal delas murado de 

pedra e dentro terra de planta de horta livre de foros. As ditas casas** têm água 

dentro. 

1 

2 Sesmarias com casa no Termo de Caeté, Comarca de Sabará, em nome de: 
- Bernardo da Silva Ferrão (pai) 

- João Carlos Xavier da Silva Ferrão  

- Mateus Antônio da Silva Ferrão  

- Doutor Francisco Roberto da Silva Ferrão 

4 
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3 Escravos das sesmarias acima citadas: 

- Mateus [Benguela] 

- Martinho Crioulo 

2 

4 Escravo em Lisboa em poder do Doutor Francisco Roberto, por nome Nicolau 1 

5 [Um quarto de uma] lavra na Freguesia de Santa Bárbara da Comarca de 

Sabará, com todas suas pertenças, móveis e ferramentas 

1/4 

6 Escravos de que a testamenteira, Dona Teresa, tem lembrança, pertencentes à 

lavra acima: 

João José Courano, Simão Cobú, Antônio Mina, Caetano Crioulo, Caetano 

Mina, Joaquim Mina, Bernardo Saború, Bonifácio Courano, Ignácio Angola, 

Francisco Mina, Domingos Crioulo, Lourenço Mina, João Nagó, Manoel Badá, 

Mariano Benguela, Bento Mina, Joaquim Mina 
- E mais alguns não declarados por não lembrar de seus nomes 

17 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 4v., 5, 5v 

 

As informações aqui reportadas provêm do translado que, por parte dos 

suplicantes herdeiros, foi registrado na forma de petição e que aparecem distribuídos 

nos embargos. A novidade são os escravos relatados, 19 no total, trabalhando nas 

sesmarias mencionadas. Além deles, existia mais um escravo em Portugal, com o irmão 

Francisco. Esses, no entanto, foram apenas os nomes lembrados pela testamenteira. 

Existiam outros escravos cujos nomes ela não se lembrou. 

 

Quadro 13. Rendimentos declarados 
1 Rendimento da lavra na Freguesia de Santa Bárbara da Comarca de Sabará 

2 Rendimento dos escravos da lavra acima 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 5v 

 

A lavra acima é parte dos bens que estão sob administração do irmão. As 

sesmarias são incluídas pela requerente como parte das rendas do casal, antes cuidadas 

pelo pai e agora administradas pelo irmão, o Doutor Bernardo Manoel da Silva Ferrão. 

Os escravos também são incluídos na renda, pois, mesmo que não trabalhassem na 

sesmaria, estariam, de alguma maneira, sublocados ou prestando serviços ao 

administrador. 

 

Quadro 14. Despesas declaradas 
1 Excessivas despesas com estudos em Coimbra e na cidade de Lisboa de: 

- Doutor Bernardo da Silva Ferrão  

- Francisco Roberto 

- Mateus Antônio 

2 Nas ditas casas (de morada no Antônio Dias), se gastaram madeiras, telha e tabuado e formas 
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de oficiais 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 5v 

 

Aqui, vemos listadas as ditas “excessivas despesas com estudos em Coimbra 

e na cidade de Lisboa”, cujo valor total para os três filhos seria de 30 mil cruzados. 

Essas despesas parecem ter expandido em grande parte o rol de reclamação do litígio, 

depois da casa de moradia da família. Obras feitas na casa também entram como 

despesas a serem abatidas do monte mor que for levantado como herança a ser 

partilhada pelos herdeiros.  

 

 

3.8 Defesa: “sendo a ciência nos filhos glória e honra para eles e gosto para 

os pais” 

 

O Doutor Bernardo da Silva Ferrão, em seu nome e dos irmãos a quem ele 

representa, responde aos embargos. Por meio do seu advogado, Doutor José Ferreira de 

Mattos, em 20 de novembro de 1767, disse que os embargos “não contém matéria 

atendível para suspender a partilha a que se tem mandado proceder dos bens [...] porque 

primeiramente é negócio este tão privilegiado que não se deve demorar, nem deter com 

dúvidas e demandas que se façam a esse fim668. Os irmãos processados vêm, como é 

função de toda defesa, negar os embargos à partilha, reforçar sua posição e questões das 

mais centrais de todo o litígio quando afirma, em defesa que, “em segundo lugar essas 

mesmas dúvidas menos bem lembradas nos ditos embargos não procedem a respeito dos 

Embargados Coerdeiros porquanto as disposições que com eles se fizeram causa studi 

não devem vir a colação como expressamente dispõem [...]”669, e, ainda que, “procede 

pelo particular privilégio que o direito confere a tais expensas e pela utilidade pública 

[...] sendo a ciência nos filhos glória e honra para eles e gosto para os pais”670.. São 

citadas algumas Ordenações ao longo da petição, mas no sentido de referenciar o dito e 

alegado pela defesa. Não acreditamos que isso modifique a compreensão das 

                                                             
668 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 23v. 
669 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 23v. 
670 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24. 
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informações que precisamos para a presente pesquisa, por não se tratar particularmente 

de tema do direito. 

E a petição da defesa continua, em alguns argumentos que faremos pincelar 

aqui, apenas para selecionar o que julgamos mais relevante dentro do extenso processo 

para o interesse da presente tese. A defesa afirma, por exemplo, que “importando de 

pouco os pretextos que se alegam de que o dito defunto pai das Embargantes e 

Embargados sempre publicara não ter dado estado àquelas, por conta das grandes 

despesas que fez com eles”671, ao se referir claramente aos pedidos de “debitar”, na 

partilha, as despesas feitas com a educação dos filhos em Coimbra, segue na informação 

de “que por isso comprovara o rol das mesmas, mostrando-as a várias pessoas e 

indicando por forma o seu animo de as repetir porque isso são aparências superficiais e 

que não devem vir em consideração”672. A defesa não nega as despesas, apenas rebate 

“maiormente quando as expensas não foram tão exorbitantes como se inculcam por ser 

impossível e improvável [...] que chegassem à trinta mil cruzados como falsamente se 

diz e de qualquer forma não devem vir à colação, nem atender-se ao errado pensamento 

das Embargantes”673. Concluiu que foram “fundadas em meras e vaidosas esperanças, 

bem parecem pintura de dedo que por falta de entidade não devem vir em consideração 

e como coisa não existente traz consigo mesmo a sua repulsa”674 e fecha com essa 

“parábola” o assunto das despesas com os estudos dos filhos em Coimbra, de que são 

acusados os embargados e do não reembolso dessas despesas às irmãs para seus dotes 

ou o que chamam de “tomar estado”, casar-se e constituir sua própria família. 

A seguir, o advogado dos embargados passa para a matéria seguinte, a 

saber, “enquanto as casas estão sujeitas a doação e patrimônio que os ditos defuntos pai 

e mãe destas partes fizeram, em sua vida por uma escritura, cuja doação inter vivos não 

admite penitência, principalmente tendo ambos os doadores assinado o termo”675, e a 

defesa, finalmente, menciona sua posição quanto à atitude da mãe em seu testamento, 

que “de pouco importa a contrária e posterior disposição da dita mãe ‘doante’ no seu 

testamento, aliás feito dois ou três dias antes de sua morte, com muita falta de 

advertência e regularidade”. A petição segue e complementa, com outro argumento, em 

                                                             
671 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24. 
672 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24, grifos nossos. 
673 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24v. 
674 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24v. 
675 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 24v. 
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que afirma que “outrossim por mancomunação dos embargadores e seus conselheiros na 

ausência dos embargados com notória malícia como é público”676, a defesa apenas 

comprova que a mãe realmente mudou as determinações do testamento, e legou a casa 

como moradia às filhas enquanto fossem solteiras, e que, à medida que se casassem, 

deveria pagar a parte dos outros irmãos sobre o valor da casa. 

Dando segmento com a informação, inédita até o momento, no processo de 

que “os tais Embargados a quem foram doadas as casas estão para se poderem ordenar e 

um deles já está adido a Igreja com benefício como é notório e se vê do documento 

junto a folha, além de que sobre esta matéria pende um pleito no Juízo da Ouvidoria”677. 

Lembramos que, em um dos embargos, se diz que o irmão que quisesse ordenar o 

fizesse com seus recursos. 

Financeiramente, as mulheres herdaram joias de grande valor, por exemplo, 

mas isso não garante a subsistência de toda uma vida. O processo não registra, em 

nenhum momento, quem poderia ser tutor ou protetor das irmãs solteiras. As sesmarias, 

que são bens de raiz, estão, de fato, em nome dos irmãos, e três delas foram doadas pelo 

pai e poderão fazer parte do inventário. As embargantes argumentam na justiça e tentam 

incluir, de alguma forma, todos os bens para avaliação e inventário, talvez numa 

tentativa de garantir recursos para viverem após ficarem órfãs. O Juiz de Órfãos que, 

inclusive, deveria levar em consideração essas proteções, mandou executar a partilha e 

deu ganho de causa aos embargados.  

O outro tema da defesa, que mencionamos acima, figura que “também as 

sesmarias não devem vir ao Monte desta herança por serem bens particulares que 

trazem na sua própria concessão o distintivo de quem são, nem o Casal as pode arrogar 

ao seu domínio, por falta de títulos que só os tem os Embargados como se vê a filha, 

confirmadas por Sua Majestade”678. As embargantes alegam que essas sesmarias sempre 

foram mantidas pelo pai e a posse delas foi apenas um pretexto para possuir, a um bom 

termo, maior número de terras, pois os donos cujos nomes figuram em suas “escrituras” 

de doação nunca a elas se dedicaram pessoalmente para sua administração e despesas. O 

Doutor Bernardo Manoel da Silva Ferrão teve a compra dos bens negados pela mãe, por 

                                                             
676 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 25. 
677 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 25. 
678 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 25. 
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isso, alega as despesas feitas para desfazer o negócio679, ainda de acordo com o 

registrado no processo. 

Lembramos que prova relevante anexada ao processo e decisiva, ao que nos 

parece, foi a carta de Mateus Antônio da Silva Ferrão, remetida de Portugal ao Tenente 

General Bernardo da Silva Ferrão, seu pai, para dar conta de sua vida de estudante na 

metrópole e das remessas de dinheiro feitas a ele. A inclusão oficial da carta no 

processo também é mencionada várias vezes, o que dá a ela aura de grande prova 

documental. São dispensados à carta todos os cuidados protocolares de justiça, por 

exemplo, registra-se, em 17 de março de 1768, que, por não encontrarem o escrivão 

Francisco Correa Fortuna, os maridos das embargantes, Tenente Francisco Sanches 

Brandão e Luiz Antônio Sayão, por cabeça de suas esposas não puderam protocolar o 

documento.  

O translado do conteúdo da carta680 já foi tratado. Interessa, para o processo, 

que Mateus pede ao pai que envie os 50.000 réis que enviava todos os anos aos dois 

filhos que ainda estudavam à época. Isso comprova as despesas relatadas no processo e 

que, a julgar pelo valor enviado, poderiam ser maiores que o imaginado anteriormente. 

A carta, de certo, desde sua chegada ao destino, em Vila Rica, esteve de 

posse do pai e, posteriormente, da mãe, sua primeira testamenteira e herdeira de seu 

espólio. Com o falecimento dela, a filha Dona Teresa, que moveu o litígio, foi 

testamenteira e herdeira do espólio da mãe, devia guardar todos os objetos que a ela 

teriam pertencido para dar conta de tudo no inventário. No início do processo, é 

mencionado que o pai dava ciência a todos que o visitavam do investimento que faziam 

na educação dos filhos e até do valor gasto, mas ainda não havia sido mencionada a 

carta. A prova poderia estar sendo mantida pelas irmãs ou ter sido encontrada depois, lá 

pelo meio do processo, mas certo é que foi utilizada com o objetivo de comprovar seu 

argumento de suspensão da partilha. Talvez a carta não tenha sido imediatamente 

registrada no litígio por terem, de fato, sido surpreendidas pelo lançamento da partilha 

em tão breve período, desde o falecimento da mãe. São as hipóteses mais naturais. 

É dado aos réus o direito de argumentar em sua defesa novamente, ao 

versarem sobre a desclassificação da carta como prova, em pública audiência, pois o 

                                                             
679 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 25v. 
680 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 63, 63v, 64, 64v, 65, 65v. 
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advogado e procurador dos réus defende que “a razão embargante a folha et seqq. Não 

contém matéria nova, pela qual se faça atendível; antes o seu contexto está 

manifestando a incongruência e ser moratória, somente pretensão de empatar a 

partilha”681. O referido advogado entende como prolixa toda a matéria, além de violar 

“preceito da ordem do Reino”, a considera velha e, por isso, inadmissível. 

 

Sem que obste a carta a folha que juntam, como especial fundamento da sua 

morosa intenção, porque além de ser este um papel particular, que nenhuma 
fé merece, nem por si nada prova [...] antes se presume vicioso, concorre, 

bem em animada a sua escrita, não conter resolução certa por ato voluntário; 

e só sim uma desculpa, fundada em falta de saúde e tal impedimento então 

considerado não procede agora, nem podia fazer caducar o patrimônio; tanto 

porque não foi positivo de renúncia do mesmo, como porque qualquer 

procedimento ou matéria feita ad tempus, não induz perpétuas disposições, 

antes usando o impedimento prevalece a primeiro efeito682. 

 

José Teixeira de Matos, advogado dos réus, arremata ao argumentar sobre a 

necessidade do dinheiro da herança para que o irmão Mateus Antônio da Silva Ferrão 

possa se ordenar, como já discutido no processo. 

 

O que maior razão se deve considerar no presente caso em que consta a folha 

por documentos certos e posteriores à dita carta, estar aquele coerdeiro 

habilitado para se ordenar e já com ordens menores adido à Igreja com 

benefícios; por onde se convence a dita carta e igualmente tudo o mais que 

não são coisas para se ventilarem com empate de partilhas; em cuja 

providencia se deve proceder como está mandado, sem atenção a maliciosa 

razão de embargos683. 

 

Em “conclusos” procedimentos de despacho ao Juiz de Órfãos, Manoel 

Manso da Costa Reis pede que “observe-se o que está mandado e acautelado no 

inventário, como justamente o despacho [folha], sem embargo da impertinente razão de 

embargos que não recebo e paguem os embargados os [custos] retardados”684, assinado 

por Mendes, o Juiz de Órfãos. 

                                                             
681 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 68v. 
682 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 69. 
683 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 69. 
684 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 69. 
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Em 5 de maio de 1768, acontece outra pública audiência em casa do Juiz de 

Órfãos. Toda a argumentação das partes concorreu para a sentença que procedeu o Juiz 

de Órfãos de Vila Rica: “para Vossa Mercê se sirva mandar suspender no procedimento 

das partilhas e mais procedimentos que diz respeito às mesmas até das [...] da referida 

razão embargante se acha [...], pondo-se esta na mão do Escrivão para assim o observar. 

E.R.M”685. A casa permaneceu sendo moradia das filhas solteiras e, posteriormente, de 

Maria Doroteia Joaquina de Seixas, segunda no nome, até sua morte. Ela recebeu a casa 

e todos os bens de seu tio João Carlos Xavier da Silva Ferrão, quando ele faleceu em 

1820. 

 

 

 

 

 

                                                             
685 ACP, cód. 69, auto 781, 2º ofício, f. 72. 
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4. “VIVER À LEI DA NOBREZA” EM VILA RICA NO SÉCULO XVIII 

 

 

Bernardo da Silva Ferrão é um dos sujeitos históricos que conseguiu galgar 

os degraus da ascensão social e ser agraciado com a mercê real, mesmo sendo filho e 

neto de oficiais mecânicos, uma das mais graves restrições para pertencer à Ordem de 

Cristo. Assim, permitiu que seus filhos e netos, limpos das restrições a partir da 

obtenção de suas insígnias, obtivessem, com mais facilidade, certos espaços naquela 

sociedade estamental de Vila Rica e também na metrópole, como foi o caso de seu filho 

Francisco Roberto da Silva Ferrão, a serviço de Sua Majestade em altos postos do 

judiciário real.  

Após anos de fidelidade dedicados ao monarca e com o longo percurso que 

levou até a consolidação de sua ascensão, fixou residência em Vila Rica, com seus 

descendentes, como parte de uma nobreza permitida nas Minas Gerais do século XVIII. 

Precisamos compreender como chegamos a essa nobreza para, depois, entendermos o 

que era pertencer à nobreza na Vila Rica do século XVIII. 

A partir do momento em que a monarquia portuguesa permitiu e incentivou 

a abertura que conduziu à ampliação do número de mercês régias, isso impulsionou a 

busca pelo modo de “viver à lei da nobreza” por parte de homens que, antes disso, nem 

imaginavam tal mudança, dificultada por uma rígida sociedade estamental e corporativa.  

 

 

4.1 Nobreza portuguesa no século XVIII 

 

Consideramos dois tipos de nobreza no Antigo Regime. Uma hereditária, 

que assentava na linhagem chamada “nobreza de sangue” e cuja origem Nuno Gonçalo 

Monteiro atribui ao grupo restrito que somava 60 casas titulares com Grandeza686 ou 

chamados nobres titulares de Portugal. Os nobres pertencentes a essas Casas, que 
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figuravam na lista elaborada pelo genealogista Dom Caetano de Souza, em 1754687, 

eram aqueles que poderiam ser chamados de fidalgos. O outro tipo é conhecido como 

“nobreza civil ou política”, concedida pelo monarca sob condições específicas, 

mencionadas brevemente em capítulo anterior, quando nos detivemos nos processos de 

nobilitação de Bernardo da Silva Ferrão, e tratada, logo adiante, no contexto das Minas 

Gerais colonial. 

 

 

4.1.1 Nobreza de sangue ou civil (política) 

 

A nobreza considerada de sangue era proveniente das 60 Casas que 

detinham uma certa tradição no reino, eram também detentoras de enorme riqueza, o 

que permitiu que pudessem protagonizar, ao lado dos monarcas, as guerras de conquista 

e/ou de reconquista, como foi o caso da restauração de 1640 que fez dessa nobreza uma 

elite militar. 

 

Os serviços militares eram ainda mais relevantes no que se refere aos 

membros da primeira nobreza do reino. Com efeito, desde a Restauração que 

o fato destes terem sustentado a dinastia de armas na mão nos seus momentos 

fundacionais constituía parte integrante e fundamental do pacto que julgavam 

ter estabelecido com a monarquia e que esta reconhecia como fundamento 

para a perpetuação do seu estatuto. [...] Na verdade aceitou a obrigação de 

preservar e perpetuar as casas que tinham ajudado a consolidar a dinastia no 

seu período fundacional, sobretudo as que lhe tinham prestado serviços na 

“guerra viva”, aos quais se atribuía uma relevância única688. 

 

A partir daí, um novo capítulo da monarquia lusa começou a ser escrito. 

Grosso modo, uma vez que essas dinastias investiram seus recursos e armas em prol do 

reino, foi acordada uma relação de coparticipação dos ganhos que todo o 

empreendimento ultramarino representava. A partir das conquistas ultramarinas, 
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a coroa passou ainda a dispor de recursos mais amplos para atuar como 

instância de distribuição de honras e proventos com a definitiva incorporação 

em 1551 da administração das três ordens militares de Avis, Cristo e 

Santiago. Se a concessão de hábitos foi fundamental na base da pirâmide 

nobiliárquica para regular a atribuição de estatuto de cavaleiros, a 

distribuição das comendas (mais de seis centenas ao todo) constituiu uma 

componente essencial da reestruturação do topo. Por fim, os excepcionais 

recursos, em fontes de rendimentos e em ofícios, fornecidos pela expansão 

colonial africana e asiática (só mais tarde brasileira) completam a 

enumeração dos dispositivos de que a Coroa dispunha enquanto instância de 

regulação do espaço social nobiliárquico689. 

 

No que diz respeito ao poder da Coroa portuguesa e sua relação com a 

nobreza, Mafalda Soares da Cunha investiga as relações que a Casa de Bragança (1384-

1483) estabeleceu ao longo dos caminhos das conquistas e do Estado Moderno no 

Antigo Regime, ao tratar da articulação de um debate sobre a centralização do poder, a 

natureza da monarquia e as formas de dominação social que, a partir de então, poderiam 

ou não se perpetuar. 

 

Ou seja, e mais concretamente, a questão de saber até que ponto a famosa 

centralização, e o inerente pressuposto da expropriação de poderes militares e 

jurisdicionais da nobreza conduziu à estruturação de um centro político que 

ameaçava a reprodução da dominação da nobreza senhorial690. 

 

Estamos nos referindo a quatro séculos, aproximadamente, do bem-sucedido 

dispositivo que tinha, como um dos fortes elos representativos, as ordens militares, com 

membros inseridos em toda a estruturação administrativa do reino de Portugal e cujo 

fim era a exploração das conquistas ultramarinas.  

Tudo isso levou à constituição de uma nobreza que pudesse ser distribuída 

nas várias terras conquistadas, numa espécie de ganha-ganha entre aqueles nobres 

vassalos e o reino, que dava a eles uma “chancela” para agir em seu nome. Naquele 

quadro, era necessário superar inúmeras dificuldades, as naturais, em mares e territórios 

ainda desconhecidos, e também outras, como as invasões, como a holandesa, em 

Pernambuco, ou a francesa, no Rio de Janeiro, ou revoltas, para impor a ordem, tentar 

minimizar ao máximo o contrabando e, por fim, com uma fiscalização eficiente, levar os 
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rendimentos da colônia até os portos, para fazer com que chegassem à metrópole, onde 

seriam, finalmente, contabilizados nos cofres reais. 

A nobreza de sangue do Antigo Regime português tem sua origem na 

representação de linhagem e de Casa das dinastias portuguesas, Casa de Bragança, por 

exemplo. Todos esses conceitos alinhados em torno de uma ideia primeira de família, de 

onde voltamos ao conceito de linhagem como nobreza de sangue. 

 

Linhagem representava o conjunto de pessoas ligadas por laços de 

consanguinidade que partilhavam a memória de um antepassado comum. 

Transmitia-se por hereditariedade, por primogenitura e masculinidade, e a 

sua sobrevivência dependia tanto dos casos biológicos como da capacidade 

de preservação do patrimônio, da casa, portanto, suporte material da 

linhagem. O chefe da linhagem era assim o chefe da casa691. 

 

Ao lembrar que o conceito não é tão pacífico, Mafalda complementa, ainda, 

 

[...] que a linhagem pode ser identificada a partir da existência de um 

conjunto de signos comuns, símbolos sociais da coesão interna do grupo. 

Destacamos, apenas, o apelido, brasão de armas e antepassado fundador. [...] 

o conceito de linhagem no conhecimento das práticas de reprodução social da 

nobreza se articula indissociavelmente com os níveis de coesão existentes 

entre os seus membros, importa algum cuidado na detecção do seu grau de 

intensidade692. 

 

A nobreza de sangue torna-se o modelo mais alto da sociedade estamental 

do Antigo Regime, ao instalar-se no topo da hierarquia, situada abaixo apenas do 

monarca. Não podemos deixar de mencionar a ordem corporativa que organizava a 

sociedade do período, em que o monarca representa a cabeça daquele “corpo” e os 

demais estamentos as outras partes daquela anatomia, e a cada um era dado o seu 

lugar693 de acordo com a importância a ele atribuída. 

Dos valores absorvidos dessa nobreza de sangue, no caso de Bernardo da 

Silva Ferrão, podemos dizer que foi o antepassado fundador de sua “linhagem” na Vila 

Rica, para onde se mudou e onde plantou sua Casa, sempre dando o devido grau que 
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representa a nobreza civil naquele contexto, mas com suas similitudes alinhadas às 

Casas e Nobrezas primeiras em que se espelhar. 

A nobreza originada na linhagem traz consigo questões debatidas das quais  

 

citam-se a título de exemplo, alguns deles: 1. Conexão e interdependência 

entre a base social de recrutamento das principais linhagens do reino, as 

necessidades de legitimação de uma nova linha dinástica e a guerra; 2. 

Importância e impacto do alargamento das rendas e dos novos cargos 

militares e administrativos, resultantes quer da expansão no Norte de África e 

na Costa ocidental africana, quer da nova conjuntura econômica, no 

equilíbrio tradicional entre diferentes centros de poder e eventuais surtos de 

conflitualidade social; 3. Papel da linhagem e das relações de parentesco na 

estruturação do poder social da nobreza694. 

 

Outra menção que pode reforçar as referidas questões nos diz que “a criação 

das matrículas da Casa Real, constituiu um momento importante”, em que, segundo 

Nuno Gonçalo Monteiro, “a partir da dinastia de Avis (1384-1580), a Coroa passou a 

utilizar de forma continuada diversos dispositivos que se revelavam fundamentais na 

hierarquização interna do grupo”695, dentre eles, a titulação e a outorga de senhorios. A 

distribuição de títulos de nobreza, de terras e “todas as nomeações para postos de 

governo e de chefia militar do Império deviam ser cometidas a pessoas detentoras do 

estatuto de fidalguia”696 como forma de remuneração, e vai mover a roda da vantajosa 

exploração ultramarina, mesmo naquelas situações em que o monarca, posteriormente, 

não tenha cedido a todas as exigências deste fidalgo ou hijo de algo, ou seja, filho de 

alguém relevante naquela sociedade estamental. 

No caso da América Portuguesa, a concessão de capitanias inteiras “fatiou” 

o território das conquistas entre donatários provenientes da nobreza diretamente ligada à 

Coroa, para que pudesse ser governado e mantido em um tempo em que as fronteiras 

ainda não estavam definidas, haja vista as tentativas de conquista empreendidas, por 

exemplo, por holandeses e franceses.  

A realidade de nascimento, que caracteriza a nobreza de sangue, não pode 

ser modificada dentro da estrutura estamental do Antigo Regime, mas ela passa a ser 
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uma espécie de ideal a ser atingido, ou o modelo já mencionado, por todos aqueles que 

anseiam ascender socialmente e que veem, no surgimento da nobreza civil, uma maneira 

de se aproximar desse “viver à lei da nobreza”.  

 

As comendas correspondiam à distinção mais procurada das Ordens Militares 

no período Moderno, quer pelo seu valor em termos econômico-financeiros, 

como pela sua importância nos códigos de distinção, [...] em muitas crônicas 

do século XV falava-se já sobretudo em comendadores e não tanto em 

cavaleiros, possivelmente refletindo a relevância social destas preceptoriais e 

dos seus detentores já no final da Idade Média697. 

 

Esse foi o caso de Bernardo da Silva Ferrão, quando galgou dois 

importantes degraus neste sentido: as habilitações para a Ordem de Cristo e para o 

Santo Ofício. 

 

 

4.1.2 Era a nobreza uma “elite” militar? 

 

Ao cotejar a bibliografia sobre o tema, afirmamos constantemente, ao longo 

do trabalho, que, se a nobreza não é de “sangue”, ela é “política” ou “civil”, concedida 

pelo monarca por meio de insígnias das ordens militares. 

 

A nobreza representa-se a si mesma como uma elite militar. Na abordagem 
do período de Antigo Regime, perante o papel que os feitos militares ocupam 

nos relatos dos seus serviços e pelos lugares que persistentemente ocupam no 

cume da hierarquia do exército, somos levados a considerá-la como tal, 

reproduzindo dessa forma, sem crítica, a legitimidade que promove698. 

 

Por sua origem histórica, toda nobreza parece ser, de fato, uma nobreza 

militar. Mesmo a de sangue, é fundamentada antes do período moderno, ou seja, ainda 

no medieval, nas conquistas militares dos cavaleiros, e adquire grande valorização, 
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principalmente no período posterior à Restauração699, em 1640, como citado 

anteriormente. Ser de uma elite militar não representava apenas uma classificação, mas 

uma espécie de garantia ou um novo modo de vinculação a algo mais abrangente: 

 

[...] importa não esquecer que durante todo o período medieval e moderno, a 

nobreza não era apenas uma dignidade, mas uma dignidade à qual 

correspondiam privilégios. Ora, desde os finais da Idade Média que esses 

privilégios foram sendo progressivamente institucionalizados, ou seja, 

consagrados e inscritos no direito, na ordem jurídica700. 

 

Essa nobreza de sangue, que se comprometeu em reconquistar a autonomia 

do Estado português, foi, desde então, se colocando no topo de uma elite militar, 

institucionalizada e com ganhos vitalícios para si e sua descendência. O monarca 

reconduzido de Portugal perenizou, no topo da hierarquia portuguesa, os brasões de 

armas das Casas de nobres com recursos para viabilizar a reconquista do trono. 

 

A taxinomia da Alta Idade Média – ricos-homens, infanções e cavaleiros – 

foi substituída nos derradeiros séculos medievais por uma nova classificação 

– fidalgos, cavaleiros e escudeiros – que espelhava a difusão do ideário 

cavalheiresco e acentuava já a dimensão de hereditariedade sugerida pela 

semântica do vocabulário fidalgo. [...] A nobreza corresponderá cada vez 

mais uma qualidade. E, no entanto, o ideal nobiliárquico [...] mantém-se 

sempre prisioneiro desse referencial originário e fundador, em larga medida 

associado a funções militares701. 

 

Esse fidalgo transmitirá aos seus descendentes a nobreza conquistada, não 

apenas simbolicamente ou no sobrenome, mas também por meio da herança dos postos 

ocupados, bem como dos soldos devidos, sendo sua mais alta expressão os intocados 

morgadios estabelecidos no período.  

No entanto, Fernando Dores Costa nos esclarece que não foi uma origem 

“bélica”, de alguém especializado em tais estratégias, o que levou à formação dessa 

elite. Aquelas “elites” que foram levadas a encabeçar os exércitos naquele momento, 

eram, antes, nobres e se tornaram militar depois disso. 
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Torna-se militar porque recebe os efeitos das vitórias obtidas no campo 

bélico pelos exércitos de que os nobres são figuras cimeiras, sendo que a 

defesa armada é, desde tempos recônditos, uma fonte privilegiada de 

prestígio, mas é uma autoridade social não especializada que decorre do 

sistema que encena a existência de homens que têm uma natureza diversa dos 

comuns – o que torna a nobreza paradoxalmente, um resultado da opinião 

popular702. 

 

Neste contexto da guerra, que passa a ser a nova face da nobreza 

portuguesa, assume o poder ao lado do monarca, e sempre procura manter, a partir daí, 

os espaços das conquistas militares que obteve no século XVII. A isso, Fernando Costa 

vai chamar de “ocupação pela primeira nobreza de Corte dos postos supremos da força 

bélica permanente e, muito em particular, daqueles que se situavam na Corte ou mais 

próximos de Lisboa”703, que se coloca, muitas vezes, em um espaço de poder paralelo 

ao do próprio monarca. A forma de denominar a nobreza sofreu uma metamorfose ao 

longo do período, o que nos permite compreender sua evolução até o século XVIII. 

 

Genericamente, poderíamos distinguir uma categoria ampla de nobres, com 

fronteiras fluidas: um grupo bem mais restrito de fidalgos, que cada vez mais 

tendiam a confundir-se com os matriculados na casa real; e, por fim, a 

primeira nobreza da corte, com os Grandes à cabeça. Mas a realidade social é 

bem mais complexa do que esse esquema elementar704. 

 

Em um dos extremos de poder, os agraciados e passíveis de exercê-lo, no 

outro, o monarca como aquele que poderia ceder, mesmo que de maneira descontínua, 

ao longo de séculos, tais condecorações. No topo do poder, 

 

as monarquias travaram um combate para controlar a definição dos diferentes 

estatutos e das diversas classificações (embora nunca tivessem conseguido 

deter o exclusivo que procuraram alcançar). O acesso aos diversos graus de 

nobreza constituía, neste terreno, um recurso de poder fundamental das 

monarquias705.  
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Às tentativas de fraudar o sistema de filhamentos à nobreza, foram tomadas 

outras providências, como a ocorrida em 8 de abril de 1605, que “proibido estamparem-

se ‘árvores de geração’ e brasões sem a aprovação do rei de Armas”, e outras, como a 

de 31 de outubro de 1606, em que “proibia-se a impressão de livros de linhagem”, e, por 

fim, a de 11 de maio de 1608, quando “foi publicado um alvará para não se imprimirem 

livros de armas, nem de famílias, sem serem revistos pelo rei de Armas principal e seus 

sucessores”706.  

A nova forma de nobreza, militar, foi sendo incorporada e regulamentada no 

direito português707. Regular essa nobreza por meio da lei era uma maneira de evitar 

fraudes, mas, por outro lado, também se pode afirmar que, ao fornecer garantias legais 

aos “legítimos” condecorados com regalias, isenções e remunerações, “esta 

circunstância acabou por potencializar os recursos da Coroa”708, uma vez que era 

vantajoso para ambos. 

 

Parte integrante e essencial da institucionalização das honras e distinções, os 

diferentes graus de nobreza passaram a estar, cada vez mais, sujeitos a regras 
de acesso e de prova (brasões de armas, hábitos das ordens, filhamentos da 

casa real, acesso à governança das terras, elitização no acesso às distinções 

superiores), ainda que essa prova se pudesse resumir simplesmente a viver 

nobremente com bestas e criados” ou, como então se dizia, “tratar-se à lei da 

nobreza”. Tudo passou a ser cada vez mais regulamentado e a coroa 

esforçou-se, embora de forma descontinua, por controlar o acesso a esses 

estatutos709. 

 

A chamada nobreza civil, cuja abertura e permissão também foi dada pelo 

monarca, via lei, inclusive, é a derradeira fileira desse processo, mas continuam todos a 

se valer do mesmo princípio, servir ao reino e ser por ele condecorado com privilégios e 

regalias. 

 

 

4.2 Nobreza na América portuguesa  
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Salientamos a diferença entre um tipo de nobreza de sangue e civil e 

julgamos necessário ressaltar outra diferença entre tipos de nobreza do reino e do 

ultramar, não por ser a localização geográfica seu diferencial, embora contribuísse para 

isso. A distância da metrópole colaborava, de alguma maneira, para enfatizar diferenças 

locais culturais e, por vezes, até políticas, assim como a falta de acesso a uma série de 

elementos que faziam com que a nobreza do reino e de cada região do ultramar 

apresentasse suas peculiaridades. 

Nesse contexto, todos permaneciam nobres vassalos do monarca. Mesmo os 

que habitavam uma das conquistas do ultramar eram considerados “portugueses”, 

pertencentes a um mesmo império. Dentro desse contexto ainda, eram todos 

escalonados em estamentos distintos, daí a busca por ascensão social, “justamente 

porque distintos padrões societários (local e reinol) coexistiam que podemos afirmar 

que a nobreza colonial era heterogênea, hierarquizada em distintos patamares cujo 

acesso dependia, fundamentalmente, das estratégias ascensionais percorridas”710. Se não 

houvesse uma hierarquia, não haveria “a notoriedade atribuída localmente era uma 

forma de nobilitação”711, muito menos níveis a serem galgados naquela sociedade. 

O uso do conceito de nobreza na América portuguesa foi adotado por 

eliminação de outros conceitos, como os de elites locais, nobreza da terra ou nobreza do 

ultramar, por exemplo. Todos são usados para conceituar um tipo de nobreza da 

América portuguesa, mas não atenderam à nossa necessidade específica do modelo de 

nobreza encontrado na América portuguesa, no caso específico para as Minas Gerais do 

século XVIII.  

O termo elites locais712, usado João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho ou 

mesmo por Roberta Stumpf, dentre outros, como os já citados, correspondem ao período 

inicial de pesquisas. Com a renovação historiográfica a respeito do tema do Antigo 

Regime “nos Trópicos”, chegando até à Monarquia Pluricontinental, vemos um maior 

interesse em pesquisar os processos de nobilitação de indivíduos que atuaram no 

ultramar, na América e nas Minas Gerais.  
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A renovação historiográfica sobre as formas de integração das diferentes 

partes da América na monarquia portuguesa trouxe novas perspectivas 

analíticas acerca das elites coloniais, em particular no que se refere às suas 

esferas de atuação e às estratégias percorridas para a consolidação do seu 

prestígio local713. 

 

Também não empregamos nobreza da terra, mais comumente utilizado por 

historiadores quando se referem a um tipo de nobreza ligada à reconquista da terra, 

como ocorrido nas lutas contra os holandeses, em Pernambuco714, ou contra os 

franceses, no Rio de Janeiro715, ou ao norte, nas Guianas, por exemplo. Sobre o 

problema conceitual do uso generalizado de nobreza da terra, Roberta Stumpf menciona 

que  

 

se o emprego do conceito “nobreza da terra” permite, por um lado, enfatizar 

que a nobreza colonial era uma categoria definida por critérios sociais 

emanados do reino, apropriados e reelaborados localmente, por outro, ele 

tende a atribuir uma homogeneidade a este grupo como se todos os homens 

que pertencessem a ele fossem reconhecidos como portadores de uma 

reputação social similar716.  

 

Ainda sobre o conceito de nobreza da terra, “para o historiador 

pernambucano a conquista de Pernambuco e sua posterior restauração do jugo holandês 

foram dois dos principais mecanismos de constituição da nobreza da terra naquela 

capitania”717, e, ainda, “no Rio de Janeiro, creio que se possa falar da constituição de 

uma nobreza da terra baseada na conquista; e de sua interferência, por meio da câmara, 

no governo da res pública”718, referindo-se, respectivamente, a Mello e a Fragoso. O 

acontecimento fortuito da guerra produziu uma necessidade emergencial da coroa em 

recompensar ou, ainda, honrar aqueles que lutaram para a retomada de territórios que 

haviam sido perdidos para conquistados por outras nações, como foi o caso da Holanda 

e da França. 

                                                             
713 BICALHO, 2005, p. 25. 
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Poderíamos considerar a utilização de nobreza “do ultramar”, ou seja, 

reforçar a informação de que se trata de nobreza exterior ao território da metrópole, do 

reino, onde é dado grande valor aos nobres de sangue, fidalgos, hijos de algo, distintos 

da nobreza civil, política ou do ultramar. O diferencial são as mercês introduzidas em 

maior escala como sistema de remuneração para promover a ampliação das conquistas 

do império português, como nos coloca Roberta Stumpf a respeito da “ênfase dada ao 

impacto gerado pelo sistema de doação de mercês régias na consolidação das 

hierarquias sociais na América e a sua importância na formação de uma nobreza 

reconhecida jurídica e oficialmente”719 em todo o território denominado ultramar. 

Nesse contexto, no entanto, não é possível considerarmos todos os súditos, 

do reino e do ultramar, igualmente nobres,  

 

mas de considerar que seus habitantes também acolheram os critérios 

hierárquicos trazidos pelos colonizadores. Se os súditos aqui residentes 

podiam se reconhecer como americanos eram também portugueses e 

expressavam seus sentimentos de adesão à monarquia portuguesa, em 

diversos níveis720.  

 

Haviam diferentes graus de nobreza em diferentes territórios do ultramar, e “as 

alternativas de ascensão social percorridas nem sempre eram as mesmas e que a 

reputação que atribuíam variava em importância. A questão que se coloca, então, é 

saber qual delas conferia maior prestígio.”721 Por que existem vários níveis mesmo 

dentro do estatuto da nobreza, seja do reino ou do ultramar, especificamos por nobreza 

da América portuguesa o caso das Minas Gerais, quando todo um aparelho remuneração 

por mercês passa de um costume para um sistema estabelecido pelo direito, pela lei, e a 

possibilidade se tornar parte da nobreza civil passa a ser uma conquista que pode ser 

oficial e legalmente concedida. 

 

O pressuposto de que as relações entre o centro político e os domínios 

ultramarinos pautaram-se também pela negociação tem contribuído para que 

alternativas de engrandecimento social específicas do contexto americano 

                                                             
719 STUMPF, 2001, 125. 
720 STUMPF, 2001, p. 120. 
721 STUMPF, 2001, p. 125. 
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passassem a dividir a atenção dos historiadores com aquelas que percorriam 

as vias oficiais722. 

 

Não podemos deixar de citar que existe nobreza civil no reino e nobreza de 

sangue envolvida nas conquistas, como foi o caso de Martin Afonso de Souza723, por 

exemplo. Ligado aos Duques da família Bragança, Martin Afonso de Souza é enviado 

por Dom João III para uma grande expedição às terras descobertas na América, sob 

ameaça de corsários franceses, no início do século XVI. Foi o primeiro capitão 

donatário do Brasil, veio nomeado pelo rei como governador e com poderes e atribuição 

de delimitar as terras e de deixar clara a intenção de exploração portuguesa. Existem 

outras exceções, ainda, como o caso de conquista de fidalguia, nas Minas Gerais, dos 

Dias Paes e Hortas724, caso estudado por Carla Almeida. 

No caso das Minas Gerais, existem outras especificidades nos processos de 

nobilitação que os tornam únicos dentro da nobreza da América portuguesa. Nesse 

sentido, grosso modo, a nobreza que ali se constituiu foi forjada pela distribuição de 

mercês régias como remuneração pela exploração do ouro. A Lei de 1750 determinava a 

concessão do Hábito da Ordem de Cristo para quem pagasse ou contribuísse para o 

recolhimento de determinado peso em ouro.   

 

Se considerarmos que no período de 1750-1777 cerca de duzentos e oitenta 

indivíduos se armaram cavaleiros na América, o que corresponde aproxi-

madamente a 10% do total, vemos que o número de súditos que nas Minas 

conquistou esta mercê com o auxílio da lei de 1750 não é desprezível. É 

preciso lembrar ainda que estes foram remunerados pelo desempenho de um 

serviço extraordinário, pois 8 arrobas era uma quantia de grande monta, 

principalmente em um período no qual o declínio da atividade aurífera era 

sentido por todos725. 

 

Esse tipo de nobilitação reforça a tese da utilização remuneratória feita pela 

Coroa portuguesa no empreendimento das conquistas ultramarinas e sua exploração que 

avançou e se adaptou permanentemente ao longo dos séculos. 

                                                             
722 STUMPF, 2001, p. 120, grifo nosso. 
723 FURTADO, 2015. 
724 ALMEIDA, 2007, p. 121-193. 
725 STUMPF, 2011, p. 135. 
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Vale lembrar que Bernardo não pertence à nobreza constituída em Minas 

Gerais por este meio do recolhimento do ouro. Quando foi transferido do Rio de Janeiro 

para Vila Rica o então Ajudante de Tenente Bernardo da Silva Ferrão já era Cavaleiro 

da Ordem de Cristo desde 1729. É necessário conhecermos que nobreza foi constituída 

nas Minas Gerais justamente para encontrarmos o lugar de Bernardo da Silva Ferrão e 

Francisca de Seixas da Fonseca dentro dela. 

Considerando a heterogeneidade das hierarquias internas da nobreza 

portuguesa reinol e da América portuguesa entendemos que por não ter se constituído 

nobre do mesmo modo que a grande maioria, Bernardo ocupava um grau um pouco 

mais elevado que os outros mencionados. 

 

 

4.2.1 Hierarquias do modo de “viver à lei da nobreza” 

 

Antes de detalharmos o modo de “viver à lei da nobreza” de Bernardo e sua 

família em Minas, é preciso entender o lugar simbólico que essa capitania ocupa dentro 

da hierarquia da nobreza do império português, pois “a riqueza, por mais importante que 

fosse para a conquista da notoriedade, não era o critério principal”726, ou seja, a riqueza 

era importante, mas precisava vir agregada a todo um modo simbólico de viver, de se 

portar e de se relacionar na comunidade à qual se pertencia. 

Teoricamente, conforme foi contextualizado previamente, o modo de “viver 

à lei da nobreza” em si não é diferente dentro do império pelo fato de todos serem 

portugueses, mesmo vivendo em partes distintas, tanto no reino como em um dos 

lugares do ultramar. Mas existem diferenças hierárquicas, dentro da nobreza, entre 

fidalgos e nobilitados negociantes no século XVIII, por exemplo, que não podem deixar 

de ser percebidas. Os nobilitados por mercês régias remuneratórias ao longo do século 

XVIII tendem a estabelecer, como modelo simbólico e ideal de nobreza, aquele 

exercido pelos fidalgos, e o parâmetro medidor é o patamar mais alto da hierarquia 

exercida pelos primeiros nobres com a prerrogativa de poder sentar-se à presença do rei 

e de possuir uma das 60 primeiras Casas nobres. 

                                                             
726 STUMPF, 2011, p. 136. 
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Segundo aquele modelo primordial, todos os que almejavam o “viver à lei 

da nobreza” buscavam viver com imensa criadagem, com propriedades capazes de 

garantir nobreza a todos os descendentes, melhores cavalos, carruagens ou armas, e 

tantos outros elementos balizados pela primeira nobreza portuguesa. 

Esse tipo de nobreza, dos mais altos estamentos, não vai existir na América 

portuguesa até o século XVIII. Existem donatários de capitanias ou governadores 

descendentes dessa nobreza, mas nem mesmo eles conseguem gozar de todo esse 

aparato em possessões do ultramar. D. João VI, quando veio para o Brasil, já no início 

do século XIX, também não encontrou certas necessidades que eram demandadas por 

toda sua Corte, como casas dignas da nobreza. Foi necessário iniciar a implantação de 

manufaturas, abrir os portos, permitir a impressão de jornais e livros, para alcançar um 

abastecimento de itens usuais do dia a dia da nobreza. 

Vale lembrar também que os fidalgos da casa real de Portugal nunca 

incentivaram a abertura de processos de nobilitação, pelo contrário, adotaram uma 

política contrária como um modo de preservar o valor do título da nobreza que termina 

por perder o sentido se todos a detiverem. Por isso, podemos afirmar que existiam 

diferenças e hierarquias entre os tipos de nobreza. 

 

Talvez as maiores diferenças ocorressem entre o que acontecia em regiões 

marcadas por intensa mobilidade social, como era o ultramar, e o significado 

que o estatuto social de uma trajetória aí percorrida adquiria quando era 

apresentada na Corte, local em que as hierarquias sociais eram mais 

rígidas727. 

 

O outro é que, embora não existam diferenças no modo como o monarca 

concede a mercê e, consequentemente, as honras materiais e simbólicas que vêm com 

elas, aos vassalos do reino ou das conquistas que provaram seu valor, consideramos o 

modo de viver no ultramar um pouco mais limitado, não por determinação superior, mas 

pelas condições materiais e sociais da própria colônia. Mesmo dispondo de vasto 

cabedal, era difícil viver em Vila Rica do mesmo modo que na Corte, o que não 

significa que não fizessem uso de toda sua simbologia para se tornarem, nas Minas 

Gerais, por exemplo, os mais elevados da hierarquia local. 

                                                             
727 RODRIGUES, 2014, p. 36. 
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A “nobilitação” obtida ao nível local era registrada por meio de expressões 

como “vive à lei da nobreza”, “é dos principais da terra”, “vive nobremente e 

serve os cargos da res pública” etc. Estes termos perderiam parte de seu 

significado ao serem apresentados no centro político para obtenção de 

insígnias e símbolos controlados por instituições metropolitanas728. 

 

O modo fidalgo de “viver à lei da nobreza”, exercido por uma Casa729 cuja 

origem de “sangue” proporcionava privilégios vitalícios na Corte, é diferente do modo 

de “viver à lei da nobreza” advindo de uma nobreza civil, como a de Bernardo da Silva 

Ferrão  em Vila Rica, mesmo que ele tenha se tornado Cavaleiro da Ordem de Cristo e 

Familiar do Santo Ofício. 

Se o modo de “viver à lei da nobreza” é materialmente mais limitado nos 

territórios do ultramar, o poder exercido por esses vassalos condecorados por mercês 

régias, por outro lado, pode ser ampliado. O território das Minas Gerais experimentou 

uma administração e fiscalização bastante avançadas para cumprir as necessidades da 

exploração dos metais preciosos, mesmo que, para isso, tenha adaptado diferenças 

regionais àquela realidade e período. Afinal, os governadores, os juízes, os homens das 

câmaras, das hierarquias superiores nas ordenanças são o mais próximo de uma nobreza 

localizada em um estamento socialmente superior nas colônias. 

Aquela que consideramos a “nobreza” de Minas Gerais, mais 

especificamente no caso de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da 

Fonseca, uma “nobreza” que vive em Vila Rica, figurará entre o mais alto estamento 

daquela vila e é o que buscamos, aqui, compreender. Na ausência de fidalgos 

posicionados como nobreza de sangue, vivendo fora do reino, como em Vila Rica, os 

lugares de mando e poder são colocados a cargo dos condecorados como mercês régias. 

O mais próximo que vamos encontrar de fidalgos nas colônias são os governadores das 

capitanias. 

O modo como Bernardo da Silva Ferrão adquiriu sua primeira insígnia, a da 

Ordem de Cristo, o colocava em um patamar um pouco mais elevado que os chamados, 

por Roberta Stumpf, de Cavaleiros do Ouro. Quando foi transferido para Minas, o 

                                                             
728 RODRIGUES, 2014, p. 36. 
729 Casa no sentido de linhagem ou de família. 
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Ajudante de Tenente Bernardo já era Cavaleiro da Ordem de Cristo e, por isso, não 

entra no rol pesquisado por Stumpf, dos que conseguiram sua mercê ao contribuírem 

com a arrecadação do ouro. A segunda insígnia da familiatura do Santo Ofício, 

Bernardo adquiriu vivendo em Minas. Então promovido a Ajudante de Tenente chegou 

ao centro econômico da capitania do ouro sabendo que aquele era o lugar de maior 

abundância na extração do cobiçado metal do império português e que haviam serviços 

a serem prestados no controle de todo esse negócio. 

Nas Minas Gerais, Bernardo da Silva Ferrão aguardou por sete anos até ser 

agraciado como um Familiar no Santo Ofício, servindo ao Governador Gomes Freire, 

esse sim, por sua vez, um nobre quase fidalgo. A nova posição social de Tenente 

General Bernardo da Silva Ferrão representa um grau de nobreza para toda sua família 

na Vila Rica daquele contexto. Mas, se retirarmos a família de Bernardo e a 

transportarmos para o reino, o mesmo grau de nobreza perderia em status simbólico. 

 

Em outras palavras, os contextos locais entravam em tensão com os critérios 

mais excludentes do Antigo Regime português. A reputação e o estilo de vida 

elitista construído ao nível local poderiam ser suficientes para atender a 

critérios sociais para ocupação de órgãos de poderes como câmaras e 

companhias de ordenança, mas não necessariamente serviam para atender os 

critérios de instituições metropolitanas comparativamente mais criteriosas, 

como era o caso da Ordem de Cristo730. 

 

Os fidalgos, por sua vez, eram contrários à distribuição de novos títulos de 

nobreza que concorriam para a banalização dos títulos mais antigos, no entanto, “a 

legislação da monarquia favoreceu o ‘alargamento da nobreza’, a definitiva 

compatibilização de muitas funções”731. O objetivo era um tipo de recrutamento de 

sujeitos com competências para estabelecer a empresa da exploração e do alargamento 

do império. A remuneração era os títulos e um lugar melhor no estamento do Antigo 

Regime. 

Nas Minas Gerais, não foi diferente. Sujeitos históricos, como Bernardo, 

cumpriram seu processo de nobilitação e serviços em outras paragens do reino e, 

quando chegaram nas Minas Gerais, já tinham um certo grau de prestígio. No caso dele, 

                                                             
730 RODRIGUES, 2014, p. 36. 
731 MONTEIRO, 2005, p. 8. 
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como já se viu em outro capítulo, iniciou carreira no Alentejo, depois foi percorrendo 

outras praças, como Pernambuco, Rio de Janeiro, Montevidéu e, depois de se casar com 

Francisca de Seixas da Fonseca, de se tornar Cavaleiro da Ordem de Cristo, de dedicar 

um período de licença no reino para tratar de assuntos de seu interesse, é que foi 

transferido para Minas Gerais. O período de licença no reino parece ter sido gasto 

firmando-se nesse estamento, concorrendo a posições melhores na ordenança e 

iniciando novo processo de nobilitação para Familiar do Santo Ofício. 

Bernardo se diferencia de sujeitos que cumpriram os processos anos depois 

de chegarem às Minas, de adquirirem ali um certo conhecimento, recursos financeiros, 

de estabelecerem relações sociais sem as quais jamais sairiam do lugar social que 

ocupavam, como os estudados por Roberta Stumpf732, no caso dos nobilitados à Ordem 

de Cristo, e por Aldair Rodrigues733, no caso dos habilitados ao Santo Ofício, ou mais 

recentes ainda, a partir da tese de Luiz Fernando Rodrigues Lopes734, sobre os sujeitos 

indignos de servir trabalhando com os rejeitados pelo Santo Ofício, todos nas Minas 

Gerais. É nesse contexto que o presente trabalho é complementar aos demais. 

 

 

 

 

4.2.2 “Viver à lei da nobreza”: Vila Rica 

 

Dando continuidade ao processo de nobilitação, era necessário se entranhar 

nas redes sociais e de influência para manter seu núcleo familiar no estamento 

conquistado e almejar um degrau mais alto sempre que possível. Para ampliar o alcance, 

era preciso travar contatos no convívio social a nível mais amplo, dentro do reino e em 

suas possessões, mas também a nível local, ao se relacionar com membros das Ordens 

militares, funcionários régios, camaristas, membros do judiciário e da Igreja e com 

autoridades mais altas. 

                                                             
732 STUMPF, 2004. 
733 RODRIGUES, 2011. 
734 LOPES, 2019.  
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Torna-se importante, assim, entender como viviam as famílias em Vila Rica, 

naquele período. Algumas vezes, os homens que partiam em busca de condições 

melhores de vida deixavam a família no reino para vir procurar riquezas no novo 

mundo. Outras vezes, formava-se ali a família, e outros ainda levavam a família para o 

local onde existia a demanda de servir ao rei, esta última era mais rara e foi o que 

ocorreu com Bernardo da Silva Ferrão e com sua mulher, Francisca de Seixas da 

Fonseca, quando se mudaram do Rio de Janeiro para Vila Rica, em 1736735, até então, 

com cinco filhos, para completarem, em terras mineiras, a prole de 10 filhos no total. 

 

A distância da Metrópole – que dividia muitas vezes os membros de uma 

família entre os dois lados do Atlântico –, a falta de mulheres brancas, a 

presença da escravidão negra e indígena, a constante expansão do território, 

assim como a precariedade de recursos e de toda sorte de produtos com as 

quais estavam acostumados os colonos no seu dia a dia, são apenas alguns 

dos componentes que levaram a transformações de práticas e costumes 

solidamente constituídos no Reino, tanto no que se refere à constituição das 

famílias como nos padrões de moradia, alimentação e hábitos domésticos736. 

 

O modo de viver mencionado era encontrado em todos os territórios, desde 

a metrópole portuguesa até suas conquistas, com algumas características semelhantes e 

outras diferentes entre si. Vamos analisar aspectos relacionados a Vila Rica quando 

Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca se mudaram para lá, então 

com duas filhas e três filhos, em 1736, e como viveram com uma família constituída por 

um total de seis filhas e quatro filhos divididos em várias partes do reino e de suas 

possessões. 

 

 

4.2.3 A vila: localização, urbanização, administração 

 

Vila Rica já nasceu parte de um complexo urbano bastante singular. A 

formação que levou à urbanização dos sertões foi toda ela fundamentada no caráter 

exploratório do descobrimento de riquezas, inicialmente com o aprisionamento de 

                                                             
735 Conforme já mencionado, data de 12 de julho de 1736 o documento de requisição de mudança e para 

transportar seus bens do Rio de Janeiro para Minas Gerais. 
736 ALGRANTI, 1997, p. 84-85. 
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índios ou, posteriormente, com a busca por metais preciosos, que, por fim, chegou a um 

bom termo para a coroa portuguesa. Foi assim que, a partir do momento em que foram 

confirmadas as jazidas de ouro da região, o então 

 

[...] Governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, aos 8 dias do 

mês de julho de 1711, fez o Ouro Preto vila e lhe deu o nome de Vila Rica, à 

imitação ou exemplo da que criou a Espanha nas suas índias. No mesmo dia, 

fez uma junta, para se erigirem nela os vereadores e juízes [...]737. 

 

Vila Rica foi formada por caminhos e arraiais que evoluíram para vilas, de 

modo bastante tímido, no que se refere ao caráter oficial de nomeação instituída pelo 

monarca, sempre receoso de incentivar o povoamento excessivo, devido ao controle que 

imprimiu a toda empresa exploratória do projeto colonial. 

 

[...] mundo sempre em movimento onde as hierarquias sociais se 

superpunham com maior flexibilidade e rapidez; onde os limites geográficos 

foram, até meados do século XVIII, fluidos e indefinidos; onde os homens 

inventavam arranjos familiares e relações interpessoais ao sabor de 

circunstâncias e contingências; onde as aldeias e vilarejos se erguiam de um 

dia para o outro, nada garantindo que durassem mais do que alguns anos ou 

que crescessem com a feição e o ritmo das aglomerações urbanas de além-

mar738. 

 

As “palavras ‘arraial’ e ‘rancho’ [...] que em Portugal designavam 

originalmente acampamentos militares, adquiriram na colônia outras conotações”739, no 

caso, tinham significado de alojamento militar, apropriados ao caráter exploratório 

daquelas empreitadas e tiveram grande representatividade para o povoamento, desde a 

origem das “entradas” e “bandeiras”. 

Um território para onde se dirigiram muitas pessoas, a princípio, em caráter 

de busca, na procura por riquezas, em caráter exploratório e, depois da abastança, veio a 

grande migração de gente de todos os lugares: 

 

                                                             
737 ROCHA, 1995, p. 98 
738 SOUZA, 1997, p. 42. 
739 FONSECA, 2011, p. 63. 
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sob o ponto de vista de uma história sociocultural, conjugar-se-iam, nesse 

horizonte econômico aurífero, o caráter errante da população, a instabilidade 

e fluidez social, a flexibilidade dos costumes, a heterodoxia política e 

religiosa, num cenário urbano peculiar740. 

 

No início da formação do território das Minas, vamos encontrar, em maior 

número, os arraiais que, posteriormente, entraram no preenchimento da malha 

geográfica entre as poucas vilas e uma única cidade. O uso do termo arraial evoluiu, 

com o passar do tempo, por deixar de configurar apenas como um breve acampamento 

militar. 

 
[...] no final do século XVII, o termo arraial designava os pousos e roças que 

os bandeirantes criavam ao longo das trilhas para assegurar a sua 

sobrevivência. Após a descoberta das minas, estas trilhas transformaram-se 

em caminhos – mais ou menos praticáveis, dependendo das características 

dos terrenos – pelos quais transitava um grande número de viajantes e 

tropeiros. Alguns pousos existentes ao longo destas vias tornaram-se pontos 
de encontro de agricultores e comerciantes, e em torno destes locais surgiram 

povoados que também eram chamados arraiais741. 

 

Com o tempo e a confirmação da descoberta do ouro, Vila Rica se tornou 

importante centro da exploração aurífera nas Minas Gerais, e cresceu tão desordenada e 

rapidamente quanto o volume de ouro encontrado nos seus rios. Era crucial estar 

próximo dos veios onde corria a riqueza para dar conta da exploração de toda aquela 

fortuna, da qual Portugal carecia para se firmar e para manter a autonomia do rei após a 

restauração do trono, numa guerra que durara entre 1640 e 1688. Sobre as Minas Gerais 

e as diversas pesquisas que têm merecido, afirmou Maria de Fátima Gouvêa o 

 

[...] caráter deveras singular e original que marcou a instituição da 

organização político-administrativa na capitania por ocasião do achamento 

das minas. Processo esse que acabou por transformar toda aquela área na 

região mais importante do império português nos primórdios do século 

XVIII. Afinal, Portugal havia finalmente encontrado o seu Eldorado742. 

 

                                                             
740 ANDRADE, 2008, p. 118. 
741 FONSECA, p. 64. 
742 GOUVÊA, 2004, p. 121. 
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A descoberta do ouro, em fins do século XVII, no interior do território 

conquistado na América, cujo controle havia sido retomado há pouco das mãos da 

Espanha, vinha em um momento que tornava promissoras todas as necessidades e os 

anseios projetados pelo grande império ultramarino português. 

 

Outra característica consensual do povoamento mineiro é a sua 

“espontaneidade”, ou seja, a ocupação e a urbanização da região sendo o 

resultado da ação de indivíduos que agiram por conta própria, movidos por 

sua ambição de riquezas (ou por um simples instinto de sobrevivência) e por 

vezes contando com algum incentivo da Coroa, mas sem que houvesse uma 

participação direta desta no empreendimento. Todavia, a permanência e o 

desenvolvimento posterior das povoações estiveram sempre atrelados, de 

alguma forma, aos interesses metropolitanos, pois, como se sabe, o Estado 

não tardou a se impor na região743. 

 

Vila Rica se tornou um centro densamente povoado, se comparado a outras 

localidades do mesmo período ou anteriores a ele. De acordo com Fernanda Borges de 

Moraes, entre 1711 e 1718, foram erigidas oito vilas em Minas Gerais744. A urbanização 

do território ainda era esparsa, até o século XVIII, 10 vilas de todo o território colonial 

tinham sido consideradas cidades e, dentre elas, estava Mariana, elevada de vila à 

primeira cidade de Minas em 1745, para a instalação do Bispado.  

 

Ao final do período colonial, portanto, apenas 15 vilas e uma cidade haviam 

sido criadas na Capitania de Minas Gerais. No desenho do seu território, 

esses núcleos desempenhavam o papel de polos regionais, sendo que algumas 

de quase uma centena de freguesias e muitos arraiais figuravam como 

importantes centros de articulação macro e microrregional, expressando a 

coesão de uma complexa rede urbana745. 

 

Levando em conta todo território da América portuguesa, havia poucas 

cidades espalhadas pelas capitanias e mesmo as vilas também eram um número 

reduzido para o contexto, o que demonstra a timidez do povoamento oficial, que era 

desencorajado pelo reino. Para se ter uma ideia comparativa em números de cidades, 

“no início do século XIX, Portugal contava com 22 cidades e mais de quinhentas vilas, 

                                                             
743 FONSECA, 2003, p. 40. 
744 MORAES, 2007, p. 78. 
745 MORAES, 2007, p. 82. 



307 
 
 

enquanto no imenso Brasil só haviam sido criadas 12 cidades e 225 vilas”746, duas 

cidades situadas na então Capitania do Rio de Janeiro”747, sendo que Cabo Frio era 

segunda cidade além da capital, e Mariana a única de Minas Gerais. 

Uma peculiaridade importante desse processo de urbanização é que ele 

ocorreu concomitantemente à concessão de sesmarias que regularizaram a posse da terra 

para “as minas e os currais”, de acordo com estudo de Ângelo Alves Carrara748, que, ao 

partir da “Ordem Régia de 14 de abril de 1738 determinava aos que se achassem de 

posse de terras sem títulos, pedissem-nas de sesmarias; caso contrário, ninguém poderia 

valer-se de posse depois de um ano”. A essas cartas de sesmaria, juntam-se também 

“escrituras de compra e venda de imóveis rurais registradas no notariado da vila de 

Mariana, entre 1711 e 1714”, e outras denominadas, por Carrara, como “flutuações da 

economia rural de Minas (1722-1835)”. Lembramos que Manuel de Seixas da Fonseca, 

irmão de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, adquiriu terras registradas em escrituras 

de compra e venda no ano de 1723749, como mostramos em capítulo anterior. 

Vila Rica, no entanto, não estava próxima de nenhum outro grande centro 

urbano e estava muito longe do litoral. Estar próximo de grandes centros e, 

principalmente, dos portos, permitia um acesso mais rápido e fácil às mais influentes 

redes de sociabilização, à administração da colônia mais diretamente conectada ao 

monarca, e também, à primeira vista, seria o único modo de estar próximo de outros 

elementos importantes para a vida cotidiana das famílias, ou seja, de uma série de bens 

de consumo e um pouco mais de conforto. Nesse contexto de distâncias, caminhos e 

trânsitos culturais, foi se formando um espaço para se viver, “peregrinações”750, lugares 

de convergência regional de fluxos de bens simbólicos e materiais que foram 

construindo o modo próprio de “viver à lei da nobreza” em Vila Rica. 

 

Há que se notar, em primeiro lugar, o paralelismo existente entre as 

hierarquias urbanas e a estrutura social do Antigo Regime. Os termos vila e 

cidade, que classificam e hierarquizam as povoações no mundo português, 

fazem parte de um sistema de concessão de títulos, privilégios e funções 

(administrativas, religiosas, militares) que “ilustram” e “enobrecem” as 

localidades que os recebem; assim, as aglomerações urbanas são de certa 
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forma personificadas, e podem ser assimiladas à nobreza que elas por vezes 

acolhem751.  

 

Muitas populações de várias localidades tentaram, em vão, ser elevadas a 

vila ou mesmo a cidade, mas isso não era interesse da coroa ou mesmo de uma 

“nobreza” que já habitava centros urbanos que haviam sido elevados. Contudo, quando 

houve a demanda de apaziguar a região aurífera, a coroa utilizou o artifício da 

urbanização e da criação de instituições jurídicas e de administração para impor leis e 

ordem à capitania. 

  

Note-se que, não por acaso, tais fatos ocorreram logo após os acirrados 

conflitos entre emboabas e paulistas na região mineradora (1708/1709). A 

pacificação promovida pelo experimentado governador Antônio de 

Albuquerque Coelho de Carvalho, seguia, ao que tudo indica, as 

recomendações do monarca para que se elegessem igualmente paulistas e 
emboabas para o governo dos senados da câmara, aplacando, desta forma, as 

disputas entre os dois lados locais752. 

 

A concessão de títulos, tanto para homens quanto para localidades, que as 

elevavam a cidades ou vilas, aqui representavam os processos de urbanização, ou seja, 

no caso, os status de vilas e de cidades fazem parte da lógica de mercês, de remuneração 

ou de enobrecimento pelo caráter de exceção, de diferencial. 

 

À futura cidade de Mariana, o rei concedera os privilégios da câmara do 

Porto e o título de Leal Vila de Ribeirão do Carmo. Isso significava que os 

camaristas de Ribeirão do Carmo teriam direitos de usar armas ofensivas e 
defensivas durante o dia e a noite, não estavam obrigados a prestar serviços 

nas guerras, dar pousada, adega ou cavalos, salvo por sua própria vontade; 

poderiam fazer uso de espadas com bainha de veludo, trajes de seda e terços 

dourados, além de outras imunidades que davam condição de fidalguia aos 

vereadores. Os documentos selecionados deixam entrever a urdidura do pacto 

político patrimonialista entre a Coroa e os colonos da região mais cobiçada 

da América Lusitana753. 
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A elevação à cidade elevou também os camaristas e outros vassalos distintos 

a nobres, que passariam a impor a ordem em nome do rei, tão distante de suas 

possessões. Um nobre possui um diferencial perante os outros sujeitos de estamentos 

inferiores, uma vila ou cidade possuem um nível mais elevado que um arraial. Na lógica 

do Antigo Regime, a banalização da nobreza desvaloriza o status, tanto das pessoas 

quanto das localidades. Muitos arraiais que se achavam mais estáveis economicamente e 

se julgavam merecedores do título de vila ou mesmo de cidade não obtinham do reino 

uma resposta positiva. 

O viajante Richard Burton diria, já em meados do século XIX, sobre a 

antiga Vila Rica, que  

 

[...] fisicamente [...] não é digna da vasta Província que comanda; mesmo em 

São Paulo, não passaria de uma cidade de segunda categoria. A aldeia de 

mineração, asfixiada e superdesenvolvida, tem de 6.000 a 10.000 almas, em 

1.500 casas. Durante seus dias de apogeu, entre 1723 e 1753, o censo deu 

2.400 casas e 30.000 habitantes, dois terços dos quais eram escravos; em 
1800, a população já havia caído para 19.000 a 20.000 habitantes754. 

 

Parece ambíguo, pois podemos afirmar que Vila Rica possuía uma espécie 

de escassez de itens que move uma cidade do século XVIII, como as do reino, a 

profusão de oficiais régios, o comércio de itens vindos do oriente e do reino e outros 

produzidos para suprir as necessidades dos costumes lusos. Mas, ao mesmo tempo, 

podemos afirmar também que, se fosse comparada a outras vilas do mesmo período e 

em condições semelhantes, era uma das que mais se aproximava da tentativa de suprir 

aquelas necessidades políticas, artísticas, sociais e de consumo, além de tantos outros 

benefícios e problemas que se poderia atribuir aos grandes centros urbanos.  

 

As povoações mineiras aparecem como lugares de concentração de 

bibliotecas, de artistas e poetas, de famílias instruídas e abastadas – ou, ao 

contrário, como espaços de exclusão social para negros, mulatos e brancos 

pobres de que se compunham, majoritariamente, as populações urbanas755. 
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Isso significa dizer que Vila Rica, de grande circulação de riquezas, mesmo 

que desordenadamente, absorvia, se aproximava e se equiparava aos grandes centros 

urbanos em muitos aspectos, não fosse desde sua formação pelo menos a partir da 

confirmação do seu grande potencial econômico. Possuía uma quantidade considerável 

de oficiais régios, as principais instituições, como a Câmara, a presença de ouvidores, 

juízes e de uma força de defesa que trabalhava ao lado do representante do rei, o 

governador, para fiscalizar e punir todo tipo de desordem. 

Os moradores do território localizado longe dos maiores centros urbanos da 

época, logo no início do povoamento, no final do século XVII, sofreram imensas faltas, 

como a dificuldade de comprar alimentos, ferramentas e outros itens básicos. Muitos 

arraiais surgiram para suprir essa necessidade de abastecimento pelos caminhos, 

passados os primeiros anos, vencida a fome inicial e com a proibição do 

estabelecimento de manufaturas na colônia, ao longo do século XVIII. Mesmo no final 

do século, a coroa portuguesa ainda persistia na política econômica de proibição de 

manufaturas no Brasil, como o caso do Alvará de 1785756, que proibia a produção têxtil 

na colônia. 

Poucos moradores conseguiam adquirir ferramentas, utensílios de cozinha, 

tecidos, azeite, incluir peixes na alimentação ou livros, por exemplo. Uma maneira 

encontrada, na época, foi tentar compensar a falta de alguns itens com outros artigos 

regionais.  

 A hipótese mais provável que podemos considerar é a de que a posse de 

alguns bens, por alguns moradores mais abastados, percebida nos inventários, como os 

da família Ferrão, que veremos adiante, poderia ter ocorrido em viagens aos grandes 

centros e transportada até o interior do continente ou mesmo ter sido recebida por 

herança de família, passando de uma geração à outra, por meio dos inventários. É o que 

acreditamos que ocorreu com a família de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de 

Seixas da Fonseca, pois já eram casados quando se mudaram para Vila Rica, o que 

significa que uma parte dos “trastes” listados no inventário teriam sido incorporados às 

posses da família pela ocasião de seu casamento. “No Brasil, a penetração do 

povoamento exigiu que a metrópole abrisse novas rotas comerciais, capazes de sustentar 

uma população crescente, afastada do litoral e dos portos de abastecimento de 
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mercadorias que, em sua maior parte, vinham do exterior”757. Ou seja, alguns itens 

eram, de fato, de difícil aquisição, por parte de mercadores ou de tropeiros que traziam 

mercadorias para venda ou, ainda, nas poucas lojas da vila. 

Guardando claras diferenças com relação à metrópole em Portugal, Vila 

Rica se tornou um centro urbano mais rapidamente que outros, devido à demanda da 

exploração do ouro, para onde acorreram tantas gentes de toda parte, com sua “sede 

insaciável do ouro”758.  

Todo o contexto histórico do Antigo Regime contribuiu para Vila Rica ser o 

centro urbano que se tornou. Referimo-nos, aqui, à descoberta do ouro no Brasil, 

quando Portugal se encontrava num momento de profunda crise financeira, 

posteriormente à Guerra de Restauração, que durou de 1640 a 1668, quando a Espanha 

reconheceu a independência de Portugal e seu monarca D. João IV. Tudo isso no já 

avançado século XVII, em um contexto paralelo àquele da nomeação dos nobres 

fidalgos de Portugal, também em consequência da Restauração. 

Todo o período de união ibérica e os novos contextos mundiais da expansão 

marítima geraram perdas em negócios, como no comércio com o oriente, e podemos 

mencionar, ainda, as invasões inglesa, holandesa e francesa que, além de terem um alto 

custo, também minavam os negócios do açúcar759.  

A maneira como a dinâmica imperial portuguesa adaptava as regras que 

eram gerais para todo o ultramar à necessidade de cada localidade teve seu melhor 

funcionamento observado nas câmaras. De acordo com Maria Fernanda Bicalho, as 

câmaras representavam um “modelo quase universal e relativamente uniforme de 

organização local em todo território da monarquia portuguesa e suas conquistas”760, o 

que garantia uma continuidade administrativa que não era possível nem com os 

governadores, considerados passageiros para dirigir questões da vida cotidiana das 

vilas. Embora eleitos e confirmados pelo monarca, compunham-se, ainda, de alguns 

funcionários indicados localmente pelos vereadores, como almotacés responsáveis por 

garantir o abastecimento dos gêneros alimentícios básicos, sua qualidade de consumo e 

higiene mínimos, e os pesos e medidas para sua compra e venda, como veremos mais 
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adiante. Havia, ainda, os escrivães, os únicos realmente pagos que trabalhavam em 

conjunto com juízes dos órfãos responsáveis pelos inventários e testamentos. 

Interessa enfatizar que, mesmo nessa aparente regularidade de função, 

 

[...] havia muita variação quanto à composição das câmaras, seja no reino, 

seja nas diferentes regiões do ultramar, seja ainda em função da minudente 

legislação que, ao longo dos séculos, veio modificar ou acrescentar – de 

modo geral, ou específico no que diz respeito a um determinado conselho ou 

cidade – o que anteriormente era regido pelas Ordenações761. 

 

Essas diferenças que regiam a vida de capitanias distintas, preocupadas com 

suas características particulares, tornavam diferentes aspectos do modo de “viver à lei 

da nobreza” em diferentes localidades. 

 

Em suma, cada câmara – reinol e ultramarina – tinha uma configuração 

própria e um equilíbrio historicamente tecido ao longo do tempo e das 

diferentes conjunturas econômicas, sociais e políticas no amplo espaço 

geográfico da monarquia portuguesa no Antigo Regime762. 

 

As câmaras são tema fundamental, com inúmeros pontos-chave a serem 

considerados, e não nos cabe aqui tal detalhamento, mas, ao mesmo tempo, não 

podemos de mencionar a questão. Júnia Ferreira Furtado, no balanço sobre os diversos 

trabalhos realizados por Maria de Fátima Gouvêa, menciona “o conceito de economia 

do bem comum como articulador tanto da formação, quanto das práticas da sociedade 

colonial, redação no Império português à época Moderna e, por isso, gestada num 

contexto de Antigo Regime”763 e também como conceito que 

 

agrega um conjunto de práticas relativas a uma sociedade de privilégios, que 

se assenta na concessão de mercês pelo rei a grupos restritos de indivíduos, 

encerrados em cadeias hierárquicas, que passam a partir dessas concessões a 

deter postos chaves na administração do Império, incluindo aí as câmaras 

municipais, enquanto instâncias de poder local. Estes postos, por sua vez, 

permitem que estes mesmos grupos encetem um conjunto de práticas 

econômicas, de base monopolistas e discricionárias, que reverte seus fins 
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para si próprios, reforçando ainda mais seu caráter de privilegiados. Os 

indivíduos relacionam-se entre si no interior destes grupos a partir de redes 

de clientela, assentadas em hierarquias e distinções, cujo vértice se origina no 

próprio rei764. 

 

Também Hespanha tratou da questão da administração portuguesa no 

Antigo Regime ao afirmar que não existia “um modelo ou estratégia gerais para a 

expansão portuguesa”765, ou seja, não existia um único modo de governar o ultramar. 

Nesse sentido, existem características peculiares na administração da América 

portuguesa e, dentro dela, acreditamos que existem características diferenciadas do 

modo de viver em Minas Gerais. Para sanar as carências existentes, nada mais natural 

que procurar se adaptar às características e às disponibilidades da localidade no que diz 

respeito à moradia, à alimentação, às relações de sociabilidade, por exemplo. 

Por sua vez, Maria Fernanda Bicalho menciona que isso era devido ao fato 

de que  

 

a diferença sociocultural que os portugueses encontraram em sua faina 

colonizadora criou matizes e adaptações no aparato institucional e legal 

transladado do reino, colorindo de tons específicos as mesmas instituições 

quando adaptadas à realidade das diferentes colônias, quer no ocidente, quer 

a oriente766. 

 

As circunstâncias da expansão marítima portuguesa no ultramar terminaram 

por gerar condições que permitiram a inserção de vassalos, cuja dedicação e fidelidade 

foram consideradas um impulsionador em direção a estamentos mais reconhecidos, 

conforme discutido exaustivamente neste trabalho. Consequentemente, se a Corte, 

socialmente, se encontrava, de certa maneira, ocupada por esses fidalgos e se a 

expansão de território, de riquezas, de conquistas e de mercês se abriu nos territórios das 

conquistas, encaminhou-se, naturalmente, para tais territórios, a nobreza mais “nova” e, 

no caso aqui analisado, encaminhou-se para uma América portuguesa onde tudo restava 

por construir. 
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A partir do final do século XVII, com a descoberta do ouro nas Minas 

Gerais, surgia um novo “território” onde tudo era demanda e onde tudo estava por 

conhecer, explorar, construir, abastecer, rebelar, vigiar, oprimir, expandir. Os cargos de 

poder precisavam ser ocupados para a honra e glória do rei. Para lá, iriam os vassalos 

que o monarca ou os homens de sua confiança julgavam adequados para cada função de 

administração do império português. As câmaras vieram instalar a administração 

municipal e regular a vida das vilas mais importantes e das cidades. Os escolhidos para 

ocupar os postos administrativos e militares, logicamente, esperavam a remuneração dos 

serviços prestados com honras simbólicas e ganhos financeiros que eram maneiras de se 

aproximarem daquele modelo de nobreza desejado e conhecido no reino, onde se 

espelhava toda a sociedade lusa, e também como constituíram e se dirigiram, afinal, na 

Vila Rica do século XVIII. 

 

A grande quantidade de ouro que se encontrou em Vila Rica foi a única causa 

de sua fundação. Seria, aliás, impossível escolher posição menos favorável, 

pois que essa vila está afastada dos portos de mar e mais afastada ainda de 

qualquer rio navegável; as mercadorias só podem chegar ali em animais de 

carga e seus arredores são completamente estéreis767. 

 

Quando Saint-Hilaire chegou à Vila Rica, a exploração do ouro já havia 

declinado há algumas décadas. O viajante, que esteve em Vila Rica em 1816, 

descreveria suas impressões sobre as enormes dificuldades para chegar ao tão cobiçado 

destino do século XVIII e se perguntava como poderiam ter fundado, ali, um centro 

urbano não fosse a descoberta do ouro. Mas mesmo já no século XIX, o sentimento 

relativo à grande distância que enfrentavam todos os que iam à Vila Rica permanecia 

intenso, para quem se deslocava a cavalo. Como tantos homens e mulheres, alguns 

nobres e outros desclassificados, haviam vivido ali suas vidas, em lugar tão ermo?  

A distância de um centro urbano a outro, de Vila Rica e Mariana até o Rio 

de Janeiro, por exemplo, representava um quase isolamento geográfico, e os caminhos 

principais também são importante referência para moldar o panorama do contexto da 

vida na colônia no século XVIII. 
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Antes da descoberta do ouro, existia uma única via de comunicação entre São 

Paulo e o nordeste da Colônia – o “Caminho Geral do Sertão”, que ligava as 

vilas de São Paulo, indo pelo vale do rio São Francisco. A descoberta do ouro 

nas Minas dos Cataguases deu origem a variantes que resultaram em dois 

caminhos para as minas. O primeiro, o Caminho da Bahia ou dos currais ou 

ainda do São Francisco. [...] O segundo, o Caminho de São Paulo, trilhado 

desde o início do século XVII por paulistas768.  

 

E, mesmo muitos antes disso, caminhos já haviam sido criados pelos 

indígenas, como Renato Pinto Venâncio769 nos mostra em seu trabalho. Com a 

confirmação do enorme volume de ouro a ser explorado e fiscalizado, surgiram novas 

estradas para realizar um transporte mais seguro para o porto e, depois, para a 

metrópole.  

 

As vias de penetração da colônia, embora partissem relativamente autônomas 

da costa, foram convergindo nos sertões mineiros, materializadas em grandes 

eixos macrorregionais: com o Nordeste, pelo Caminho da Bahia ou do São 

Francisco. O Caminho Novo do Gado e o Caminho de João Gonçalves do 

Prado; com São Paulo, pelo Caminho de Fernão Dias; com o Rio de Janeiro 

pelo Caminho Novo; e mais tarde, com o Centro Oeste, com a Picada de 

Goiás e suas variantes770. 

 

Por fim, as estradas vieram também legitimar a descoberta de riquezas, cuja 

procura datava de muito tempo antes de sua concretização.  

 

As ações de descobrimentos de jazidas minerais não tiveram como objetivo 

precípuo, especialmente ao longo do século XVIII, desbravar um sertão 

desconhecido, estabelecendo concretamente a fronteira territorial da 

colonização agromineradora, mas instituir, legitimar aquele domínio 

exploratório771. 

 

Para Francisco Eduardo de Andrade, na prática, a ocupação veio antes do 

descobrimento dos metais preciosos, desde o fim do século XVII, mesmo que mais 

tímida, o que fazia com que as fronteiras coloniais dos sertões do ouro e dos diamantes 
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fossem marcadas por programas ou práticas distintas de exploração772. Não eram as 

localidades dedicadas à exploração do ouro, mas já havia uma “entrada” naquele 

território, apenas para mencionar a questão, pois não nos cabe detalhar aqui tais 

aspectos. 

Posteriormente à descoberta de grande volume de ouro de que temos 

notícia, Vila Rica tornou-se o centro urbano cuja localidade era procurada por pessoas 

vindas tanto da América Portuguesa quanto do reino e de outros pontos da colônia, o 

que gerou o agrupamento de edificações destinadas a fiscalizar ou a explorar o ouro e a 

produzir ou a comercializar outros bens de consumo necessários à sobrevivência do 

grupo de habitantes ali reunidos. Essa vila onde Bernardo da Silva Ferrão foi viver tem 

características próprias para a função desempenhada dentro do império português. 

 

Seja como for, a gente pode imaginar o Brasil como um grande arquipélago 

cultural em cujas ilhas sempre foi dominante a presença portuguesa, inclusive 

nas representações de sua civilização material. Nelas, seus artefatos sempre 

estão ostentando fusões, maiores ou menores, de influência europeia com 

locais. [...] Sem dúvida, a ilha mais portuguesa em sua produção foi Minas, 

porque foi extremamente rápida ali a ocupação territorial por reinóis ávidos 

de ouro, que logo anularam a rarefeita presença bandeirante e a espalhada 

população indígena773. 

 

Na praça principal de Vila Rica, vemos dois prédios basilares construídos 

um defronte o outro, mas, na verdade, os referidos edifícios públicos não convivem 

naquele espaço desde a urbanização inicial da vila. O Palácio do Governador foi 

construído entre 1740 e 1750774, e a Casa de Câmara e Cadeia entre 1785 e 1855. Antes 

da construção do Palácio do Governador, os referidos governantes residiram no edifício 

posteriormente denominado  

 

Palácio Velho de Ouro Preto, primeira residência de governadores instalada 

na antiga Vila Rica, sede política da capitania de Minas Gerais. Mandado 

erigir em 1717 pelo minerador Henrique Lopes de Araújo, capitão-mor de 

Vila Rica entre 1713-1733, o prédio que viria a ser conhecido pelo nome de 

Palácio Velho serviu por morada aos governadores Conde de Assumar (por 
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breves períodos nos anos de 1717 e 1720), dom Lourenço de Almeida (1721-

32) e Conde das Galvêas (1732-35)775. 

 

Após a construção do novo e imponente palácio na praça principal, ele 

passou a ser a residência oficial dos governadores e a sede do governo das Minas 

Gerais. Dotada também de capela, de acordo com bibliografia consultada, foram 

realizados ali o batizado de João Carlos, filho de Bernardo da Silva Ferrão, que teve o 

governador Gomes Freire como padrinho, além do casamento de algumas de suas filhas. 

 

O edifício mais considerável que encerra Vila Rica é a residência do 

governador; à qual se dá o nome pomposo de palácio e que está situado sobre 

uma praça irregular em um dos locais mais elevados da cidade. Esse pretenso 

palácio apresenta uma massa de construções bastante pesadas e de mau gosto, 

em forma de quadrilátero e à qual se quis dar alguma semelhança com um 

castelo fortificado776. 

 

Saint-Hilaire não era um artista ou desenhista, como outros viajantes, com 

talento para o desenho e a possibilidade de registrar suas impressões sobre a passagem 

pelo Brasil, mas o viajante que veio a Minas foi capaz de dar todos os elementos para 

que o leitor mesmo o fizesse mentalmente a partir de sua descrição. 

 

A fachada principal, aquela por onde se entra é formada por uma das grandes 

faces do edifício e apresenta um corpo central e duas alas muito pouco 

salientes. Essa fachada dá para um terraço muito estreito que domina o 

quartel; um dos lados menores do casarão defronta a praça; apresenta 

também um corpo mediano e duas alas muito curtas e se eleva igualmente 

sobre um terraço muito estrito que avança sobre o largo à maneira de 

bastião777. 

 

Descreve, ainda, a utilização militar do edifício, na defesa do governador, 

que representaria a defesa da própria monarquia e uma forma de impor a ordem, a 

obediência e o controle do ouro quintado. Numa vila que se mostrava tão rebelde 

localidade, como citado por vasta bibliografia e confirmado pelas inúmeras rebeliões 

que Vila Rica vivenciou desde tempos remotos, das quais a dos Emboabas e a 

                                                             
775 GASPAR, 2016, p. 1. 
776 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 72. 
777 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 72. 
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Inconfidência que marcam o início e o fim da abastança do ouro na região são apenas as 

mais conhecidas popularmente. 

 

Algumas pequenas peças de artilharia que se fizeram vir com bastante 

dificuldade através das montanhas, foram colocadas sobre este último 

terraço. O interior do palácio apresenta uma série de apartamentos elevados e 

muito espaçosos, mas tão escassamente mobiliados como o são em geral as 

antigas casas portuguesas. As paredes são aí inteiramente despidas; só as 
cornijas e lambris pintados e ainda assim grosseiramente. O local destinado à 

fundição do ouro em pó faz parte do palácio778. 

 

A arquitetura dos espaços e o local de destaque desses edifícios, bem no 

centro da vila, estão diretamente ligados ao modo de governar português ou mesmo à 

necessidade de impor um simbolismo que representasse a noção de ordem e de 

fiscalização de todo o ouro ali explorado. 

 

Uma das questões mais importantes para a historiografia devotada ao estudo 

da sociedade mineira setecentista consiste em compreender a forma pela qual 

se deu sua institucionalização, isto é, compreender como os costumes, as 

regras e os institutos do Estado português foram criados, expandiram-se, 
funcionaram e deram conta (ou não) de conferir previsibilidade à vida social. 

Por essa razão, o funcionamento das estruturas fiscais e jurídicas da 

Capitania, as estratégias de contenção da rebeldia das primeiras décadas, [...] 

a dinâmica das irmandades e desenvolvimento do mercado interno tornaram-

se, entre outros, temas historiográficos centrais779. 

 

Outro prédio que era a representação e simbologia maior desse poder, 

construído do outro lado da praça principal onde se encontrava o Palácio do 

Governador, é a Casa de Câmara e Cadeia que, na verdade, foi erguida algumas décadas 

depois do Palácio do Governador e que Bernardo da Silva Ferrão nem chegou a 

conhecer e que foi utilizada para fins de justiça durante pouco tempo. 

 

O monumental edifício da Praça Tiradentes foi edificado entre os anos 1785 e 

1855, destinado à nova sede do poder municipal. De autoria do capitão-

general Luís da Cunha Meneses, governador da Capitania, o projeto foi 

                                                             
778 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 72. 
779 SILVEIRA, 2007, p. 148. 
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elaborado já no declínio da atividade mineradora. Os recursos para o custeio 

da obra vieram de loteria criada para esse fim780. 

 

Quando o viajante Saint-Hilaire esteve na vila, a Casa de Câmara e Cadeia 

ainda estava em obras, mas, ao que parece, pelo menos seu exterior, sua fachada e os 

demais elementos encontravam-se prontos ou bastante adiantados, pois a descrição feita 

pelo viajante se iguala ao que conhecemos ainda hoje do prédio. 

 

A praça de que já falei forma um quadrilátero alongado, pouco regular, de 

que o palácio ocupa um dos lados menores. Defronte desse edifício está a 

câmara municipal (Casa da Câmara), construção de bom gosto, para o qual se 

sobe por uma escada com patamar e que é coroada por uma balaustrada à 

italiana. É lamentável que esse edifício não esteja acabado e não defronte 

exatamente o palácio. Como é costume no país, uma parte da casa da câmara 

serve de cadeia781. 

 

Mais uma edificação importante no contexto da instituição das relações de 

poder foi construída entre 1782 e 1784 para ser residência de João Rodrigues Macedo e 

que, “a partir de 1792, passou à sede da Junta da Real Fazenda em garantia de 

pagamento de dívida do contratador”782. Apenas os filhos de Bernardo da Silva Ferrão 

chegaram a conviver com esse edifício, posteriormente conhecido como Casa dos 

Contos. 

As Casas de Misericórdia existem em Portugal desde o século XV, quando 

“em agosto de 1498, a rainha Leonor, irmã de D. Manoel, fundou em Lisboa uma nova 

irmandade dedicada à Virgem da Misericórdia”783. Inicialmente fundadas por leigos, seu 

objetivo era dar auxilio material e espiritual aos mais necessitados. Posteriormente, 

foram regidas pela Igreja Católica784, que recebia os recursos a elas destinados para 

prestar auxílio aos inúmeros enfermos que, muitas vezes, vagavam pelos adros das 

igrejas sem remédio ou alimento físico e espiritual. Nesse contexto, “a Misericórdia 

                                                             
780 Disponível em: <http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR/museu/a-casa-de-camara-e-cadeia>.  
   (Acesso em: 12 jul. 2019.) 
781 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 72. 
782 SILVEIRA, 2007, p. 151. 
783 FRANCO, 2011, p. 36. Em nota, o autor esclarece que essa fundação exclusiva da rainha Leonor é 

contestada pela autora Guimarães Sá, no artigo “A fundação das Misericórdias e a rainha D. Leonor 

(1458-1525), uma reavaliação. 
784 FERREIRA, 2017.  

http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR/museu/a-casa-de-camara-e-cadeia


320 
 
 

respondia a uma demanda espiritual bem viva na experiência religiosa da elite 

portuguesa”785 e foram sendo criadas Misericórdias nas possessões ultramarinas. 

  

Não obstante o aparecimento das primeiras confrarias fosse tardio em relação 
à Ásia e África, a criação das Misericórdias americanas atesta a relevância 

simbólica que foi se sedimentando no além-mar em torno das Santas Casas. 

Em 1640, o número de congêneres em todo o império era superior a 300; 

destas, pouco mais de uma dezena estavam no território americano786. 

 

O fato de Vila Rica contar com uma Casa de Misericórdia pode indicar seu 

prestígio ou, por outro lado, que haviam inúmeros pobres e desamparados em seu 

território ao longo do século XVIII. De acordo José Joaquim da Rocha, o período que 

mereceu sua fundação foi também o que recebeu mais recursos e atenção. Seu 

surgimento ocorreu poucos anos após a chegada de Bernardo da Silva Ferrão em Vila 

Rica. 

 

Tem Vila Rica uma Casa de Misericórdia, a qual erigiu Gomes Freire de 

Andrade, sendo governador e Capitão-general destas Minas, por Alvará de 16 

de abril de 1738, e confirmada por provisão da Mesa de Consciência de 2 de 
outubro de 1740. Ele foi o seu primeiro provedor e lhe estabeleceu rendas no 

modo possível787.  

 

Com a escassez do ouro e com o passar dos anos, a Casa de Misericórdia 

não recebeu a mesma atenção e passou a se manter apenas com donativos, cada vez 

mais escassos. Como quase tudo que diz respeito às Minas parece estar envolvido com 

as mercês régias, também a casa dedicada à saúde e aos cuidados dos pobres seriam 

dados que José Joaquim da Rocha chamou de “privilégios”. Estando a boa vontade dos 

homens atrelada aos privilégios, a falta de um gerou a falta da outra. O autor escreve na 

segunda metade do século XVIII, e dá-nos o panorama da referida Casa de Misericórdia 

até ali. 

 

Porém, como as fazendas das Minas caducaram, presentemente se acha a 

Casa muito pobre, por ser pequeno o seu patrimônio e o que lhe deu sempre 

os maiores socorros foram os privilégios que os governadores concediam a 

                                                             
785 FRANCO, 2011, p. 36.  
786 FRANCO, 2011, p. 66.  
787 ROCHA, 1995, p. 103. 
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um homem de cada freguesia, para nela pedirem para a Santa Casa e cada um 

destes, além das esmolas que lhe davam, concorria da sua parte com o que 

podia, só a fim de aparecer com avultada esmola, para lhe serem conservados 

os privilégios; porém, como tem havido alguns governadores que aboliram os 

tais privilégios e os que lhe foram sucedendo, se não lembravam mais de os 

conceder em benefício tão pio é que entrou a deteriorar-se a Misericórdia e se 

acham no estado mais miserável788. 

 

Ocorre que as Casas de Misericórdia não contavam somente com esmolas 

doadas em vida e, por mais expressiva que fosse, “a maior parte dos recursos 

financeiros das irmandades deveria vir das esmolas e legados pios feitos pelos fiéis nos 

testamentos”789. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o prédio que antes era 

denominado Palácio Velho, utilizado como residência dos governadores e que, após a 

morte do minerador Henrique Lopes de Araújo, capitão-mor de Vila Rica entre 1713 e 

1733, “conforme determinação testamentária prescrita pelo próprio, depois do que a 

propriedade verteu às mãos da câmara de Vila Rica e, em seguida, foi aplicada como 

legado fundador do hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vila Rica”790, ou seja, 

depois da morte do capitão-mor, a câmara pode contar com o antigo Palácio Velho para 

a implantação do hospital. 

Outro tipo de edificação muito presente na vila são as igrejas e as capelas, 

parte importante da vida religiosa cotidiana e também de sua paisagem arquitetônica. 

Quando o viajante Saint-Hilaire foi a Vila Rica, encontrou o seguinte quadro, que 

podemos considerar estabilizado do que foi herança religiosa do período do ouro. 

 

Contam-se em Vila Rica quinze ou dezesseis capelas e duas igrejas 

paroquiais, uma dedicada a Nossa Senhora do Pilar, [...] a outra construída 

sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição. [...] A igreja paroquial de 

Antônio Dias, construída na parte mais alta da cidade, tem aproximadamente 

o mesmo cumprimento que a de Ouro Preto: é melhor iluminada, mas seus 

dourados são menos frescos, as pinturas mais grosseiras e a forma menos 

agradável791. 

 

Bernardo da Silva Ferrão e Francisca de Seixas da Fonseca eram moradores 

da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na qual se localizavam também a Igreja de 

                                                             
788 ROCHA, 1995, p. 103. 
789 FRANCO, 2011, p. 97. 
790 GASPAR, 2016, p. 1. 
791 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 71. 
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Santa Efigênia, cuja construção foi atribuída a Chico Rei792, e a Capela do Padre Faria. 

Por último, seria incorporada ao conjunto dessa paróquia a Igreja de São Francisco de 

Assis com traço de Antônio Francisco Lisboa, conhecido como “O Aleijadinho”, e com 

teto pintado pelo marianense Manoel da Cosa Ataíde.  

Na paróquia localizada do outro lado da vila, temos a Igreja de Nossa 

Senhora do Pilar. Em maio de 1733, foi realizada a celebração do Triunfo Eucarístico, 

uma procissão onde desfilaram os poderosos da vila, que ostentavam suas insígnias de 

poder. Na ocasião, foi feito o traslado do Santíssimo Sacramento da Igreja do Rosário 

para a nova igreja. O relato escrito por Simão Ferreira Machado registra a ostentação de 

riqueza e a festividade que tomou conta de toda a vila. O mais novo e imponente templo 

construído para a sede da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, como mencionou o 

próprio viajante, tem, em seu interior, a aplicação de folhas de ouro em objetos sacros, 

em imagens e até mesmo nos elementos arquitetônicos. Além das igrejas e das capelas, 

existem passos e oratórios dedicados a preencher o trajeto das procissões dedicado à 

devoção dos habitantes. 

Vale lembrar que essas paróquias atuantes, com suas inúmeras igrejas, não 

foram fundadas pela presença da Igreja Católica. Em Vila Rica, as associações 

religiosas foram geridas por leigos. Logo no início da exploração do ouro, veio, da 

metrópole, a proibição da instalação das ordens religiosas no território das Minas 

Gerais. Sem mosteiros ou conventos no século XVIII, uma das poucas exceções foi o 

Recolhimento do Monte Alegre de Macaúbas e a Ermida de Nossa Senhora da 

Conceição, fundados em 1712, por Felix da Costa793, mas cuja construção só foi 

iniciada em 1714. Um “misto de convento e educandário, Macaúbas era destinado às 

filhas da elite mineira, mas também abrigou viúvas e mulheres casadas que ali 

buscavam proteção, refúgio e paz [...]”794. Com a escassez de mulheres brancas para os 

casamentos da elite, a coroa portuguesa também não incentivava o recolhimento das 

mulheres, além de se preocupar mais com a educação dos homens. 

                                                             
792 GASPAR, 2016. 
793 “O Recolhimento do Monte Alegre de Macaúbas e a Ermida de Nossa Senhora da Conceição foram 

fundados por Félix da Costa em 1712. No entanto a construção do Recolhimento somente foi iniciada 
em 1714, por meio de autorização eclesiástica, que compreendia uma edificação residencial para doze 

moças. Em 2 de janeiro de 1727 foi lançada Portaria do Bispo do Rio de Janeiro, D. Antônio de 

Guadalupe, proibindo acolhimento de moças sem o dote e a sua autorização. Em 1744 foi elevado a 

curato por Dom Frei João da Cruz.” Disponível em:  

   <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-

tombados/details/1/54/bens-tombados-mosteiro-de-maca%C3%BAbas>. (Acesso em: 4 set. 2019.) 
794 FURTADO, 2003, p. 188. 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/54/bens-tombados-mosteiro-de-maca%C3%BAbas
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/54/bens-tombados-mosteiro-de-maca%C3%BAbas
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No contexto das irmandades de leigos, responsáveis pela administração e 

pela construção das igrejas, todos tinham espaço para “escolher” a irmandade à qual 

pertenceriam, mas, de acordo com seu lugar na sociedade mineira, havia a clara divisão 

entre as irmandades destinadas aos negros e aos brancos. Isso era reflexo da diferença 

estabelecida pelo escalonamento social que migrou para as Minas com seus 

exploradores. 

A participação de associações de leigos significa que, na prática, Bernardo 

da Silva Ferrão, Francisca de Seixas da Fonseca, suas filhas, seus filhos e suas netas, 

membros da paróquia, eram atuantes em um sentido mais amplo que apenas a 

participação espiritual. Havia todo um sistema de doações e de eleições para mesa, com 

o pagamento de terças795. Por outro lado, não podemos nos esquecer que Bernardo era 

um familiar do Santo Ofício e, mesmo que a Igreja Católica não estivesse autorizada a 

se instalar na região das Minas Gerais, infiltrou ali, de alguma maneira, seus olhos e 

seus ouvidos por meio das visitas e da Inquisição. 

 

 

4.2.4 Abastecimento: escassez e conforto 

 

As formas de abastecimento são um “termômetro” da disponibilidade ou 

não de recursos materiais, de bens de consumo para uso doméstico e o trabalho, como 

ferramentas, e, principalmente, da alimentação que, por sua vez, dá o tom da vida diária 

das pessoas na Vila Rica do século XVIII. 

A localização de Vila Rica tornava os meios disponíveis para se “viver à lei 

à nobreza”, de maneira plena, mais escassos, principalmente se compararmos com as 

condições da metrópole. Mas, em relação a outras vilas da região, sendo ela cabeça da 

comarca de Minas Gerais, entre o segundo e o terceiro quartéis do século XVIII, suas 

condições características, com a urbanidade mais estabelecida, permitiam, de alguma 

maneira, uma vida que se aproximava ao máximo daquela que tinham antes, no Rio de 

Janeiro, com costumes trazidos de Portugal ou de outras regiões da América portuguesa, 

onde tivessem vivido os vassalos do rei. 

                                                             
795 JARDIM, 2014, p. 41-53; SOUZA, 2008. 
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Já tratamos da relação das câmaras com o abastecimento dentre as 

localidades de Minas Gerais ao fiscalizar as lojas, os pesos e medidas, o fornecimento 

dos produtos, e ao controlar o comércio796. O objetivo era suprir localidades como Vila 

Rica que, mesmo abastada em ouro a ser explorado e considerada uma das mais 

opulentas cidades barrocas do período colonial, conforme citamos, era bastante afastada 

do centro urbano e das principais capitais do império no período, como Rio de Janeiro, 

São Paulo ou Salvador. Em um território tão vasto como o do Brasil, as cidades e as 

vilas eram distantes entre si. 

Mas as questões geográficas não são as únicas que poderiam levar à 

escassez aos habitantes das Minas Gerais e as câmaras, por sua vez, não representavam 

a gestora de todas as soluções para o problema. 

 

As câmaras municipais se articulam no interior da administração do Império 

enquanto espaços fundamentais da República para a gestão da economia do 

bem comum. Isso porque é no interior dessa instituição que os grupos locais – 

leiam-se elites ou bandos − encontram espaços de reconhecimento e ascensão 

social. Mas, não só; elas são fundamentais para que tais grupos articulem um 

conjunto de práticas econômicas, a partir das prerrogativas detidas por este 

órgão797. 

 

As Câmaras chegavam a intervir nesse mercado de alimentos798, ao controlar 

os preços e os serviços, a ponto de retirar dele produtos essenciais e passar a gerir esses 

bens fundamentais numa gestão mais política do que econômica, propriamente dita.  

 

As câmaras, nesta perspectiva, se apresentam como locais fundamentais 

capazes de articular interesses em prol do bem comum, garantindo, por 

exemplo, o abastecimento de certos gêneros, ou a cobrança do preço justo. 

Porém, a ideia de bem comum se trata antes de tudo de um discurso 

generalizador e universalista, pois os grandes beneficiários dessas políticas 

são as próprias elites detentoras dos cargos799. 

 

Com relação à economia das Minas Gerais, há muito tempo, os estudos 

superaram a ideia de que sua única sustentação financeira foi o ouro descoberto em Vila 

                                                             
796 FURTADO, 1999. 
797 FURTADO, 2009, p. 12-13. 
798 FRAGOSO; GOUVÊA; BICALHO, 2000, p. 70-71. 
799 FURTADO, 2009, p. 13. 
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Rica ou, no caso de outros centros urbanos, as pedras preciosas. As vilas e os arraiais 

das Minas Gerais coloniais mesclaram outras possibilidades de sustentação econômica e 

de abastecimento, e integraram um mercado800 interno e externo mais amplo, que não 

nos cabe aqui detalhar, apenas mencionar sua complexidade, que não pode ser 

esquecida. 

Voltando ao abastecimento de Vila Rica, outra característica e preocupação 

é que, por vezes, esse equilíbrio corria riscos, para tanto, “nas Minas do século XVIII, 

as câmaras publicavam editais regulamentando o comércio de gêneros de primeira 

necessidade e não economizavam diligências no sentido de verificar se as 

determinações estavam sendo cumpridas”801. Era necessário manter a ordem, a 

produção e a venda de suprimentos e gêneros alimentícios para evitar a desestabilização 

da população, que os governantes entendiam como propensa à revolta. 

A Vila Rica para onde Bernardo da Silva Ferrão se mudou com sua família, 

em 1736, possuía todo um sistema de abastecimento de alimentos e outros gêneros. De 

acordo com Flávio Marcus da Silva, nas Minas setecentistas, o gênero mais consumido 

era a carne. Por se tratar de um item fundamental e deteriorável, a carne requeria uma 

regulamentação e preocupação constantes quanto ao abate do gado, que tinha de ser em 

“pontos estratégicos nos centros urbanos”802, ou seja, próximo aos locais de venda, o 

que permitia que a população se certificasse de que a carne era realmente de gado, além 

de estar mais próximo do local onde seria vendida e consumida, o que possibilitaria que 

fosse comprada mais fresca. 

Além do abastecimento, existia a preocupação com a saúde da população 

livre e escrava, que entrava diretamente na cadeia produtiva da região. Escravos doentes 

representavam prejuízo. 

 

Em 1723, um edital da Câmara de Vila Rica proibiu os comerciantes de 

venderem a carne de porco fresca, porque muitas vezes a mercadoria era 

colocada à venda após dias de viagem, já deteriorada e, por isso, grande parte 

da população não a comprava. [...] O problema da carne de porco foi 

solucionado com o aumento do número de criadores dentro dos limites dos 

                                                             
800 CHAVES, 2001. 
801 SILVA, 2007, p. 359. 
802 SILVA, 2007, p. 360 
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centros urbanos, o que fez com que os animais pudessem ser abatidos e 

vendidos no mesmo dia803. 

 

Uma característica da região é que os habitantes não dependiam somente da 

compra de alimentos para subsistência. Era costume, como ainda o é em alguns lugares 

de Minas Gerais, a produção doméstica de itens para consumo próprio. As casas 

possuíam quintais onde se plantavam hortaliças que entravam direto na composição da 

culinária mineira, como couve, e também uma diversidade de frutas, que, mesmo que 

fossem produzidas em um pequeno pomar, faziam diferença para as famílias. Era 

comum, ainda, criar porcos ou manter um galinheiro para o consumo de frangos e ovos. 

Em seu trabalho sobre a História da vida privada no Brasil colonial, Fernando Novais804 

menciona o comentário do nosso primeiro historiador, Frei Vicente do Salvador, que diz 

que, se mandasse comprar um frango ou ovos, por exemplo, não o encontrava na praça 

ou no açougue, mas, se mandasse procurar na casa de algumas pessoas, tudo era 

possível encontrar. Também sobre a vida privada, Leila Mezan Algranti reitera que 

 

[...] no campo ou na cidade, nas casas dos ricos ou dos pobres, a morada 

colonial não se restringia às áreas edificadas, ou à construção principal. 

Quintais, jardins, pomares e hortas, além de anexos, estes cobertos de telha 

ou palha, eram geralmente circundados por muros baixos que delimitavam o 

espaço doméstico805. 

 

Os comerciantes das vilas realizavam a venda dos gêneros alimentícios e 

das utilidades domésticas, secos e molhados de toda ordem, e o faziam em seus 

armazéns ou vendas, considerados de menor porte e, muitas vezes, localizados na região 

periférica. De acordo com Tarcísio de Souza Gaspar, ainda no ano de 1718, por ocasião 

da cobrança dos quintos, foram levantadas um total de 58 vendas e 13 lojas no bairro do 

Antônio Dias806. Parece um número considerável para o período, ainda mais que, 

naquele ano, ainda não tinha chegado ao auge a produção aurífera na região. As lojas 

consideradas de maior porte disponibilizavam uma maior variedade de itens trazidos do 

reino, dentre eles, ferramentas, tecidos, linhas, sabão, açúcar, incenso, cachaça, vinagre, 

                                                             
803 SILVA, 2007, p. 364. 
804 NOVAIS, 1997, p. 14. 
805 ALGRANTI, 1997, p. 91. 
806 GASPAR, 2016, p. 257. 
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fumo807. É preciso mencionar que as manufaturas de diversos tipos eram proibidas na 

colônia, com o objetivo de vender apenas os itens produzidos no reino. Podemos citar 

também as relações estabelecidas entre os comerciantes e a população da vila, relações 

de crédito e sociabilidade, por exemplo. Outro aspecto que não podemos deixar de 

mencionar, nesse comércio de gêneros, são as negras de tabuleiro, importantes no 

fornecimento de quitandas e de alimentos de consumo imediato e também responsáveis 

pelo ganho de seus senhores. Essas vendedoras circulavam pela cidade e realizavam 

suas vendas, indo ao encontro dos interessados no consumo daqueles alimentos, como 

nas áreas de mineração, para onde levavam suas quitandas: bolos, doces, carnes cozidas 

e bebidas. 

Outros gêneros alimentícios também eram regulados, como “o pão, a 

farinha de mandioca, o milho, o feijão e o azeite de mamona – utilizado nas candeias, 

para iluminação”808. Alguns dos editais de regulamentação de abastecimento 

mencionados pelo autor 809 datam do período próximo ao de mudança de Bernardo da 

Silva Ferrão para Vila Rica com sua família. A proibição da venda de fubá, datada de 24 

de outubro de 1733 e que aparece regulamentada em 1744 é um exemplo e deve ter 

ocorrido em algum momento anterior a este ano. Posteriormente à chegada de Bernardo, 

temos edital de 1738 no qual a Câmara reiterou a matéria que já havia sido antes 

regulamentada e, por certo, recebia um reforço devido à não obediência. Outro exemplo 

foi o reforço da regulamentação para que as padeiras vendessem pães em tamanhos 

menores. Em outro momento, foi decidido, em acordo com a câmara, que os lavradores 

que vendiam farinha, milho e feijão não poderiam vender esses itens apenas em grandes 

quantidades, e deviam fazê-lo também em menores porções, no caso, no peso, para que 

os “pobres” também pudessem adquiri-los 

A alimentação representa importante parte da vida cotidiana das pessoas, 

pois se relaciona à sua subsistência. Muito tempo e dinheiro era investido na produção, 

na compra e na preparação dos alimentos na vida privada das pessoas. Muito tempo era 

investido também pelos governantes na regulamentação e no abastecimento dos 

mesmos. 

 

                                                             
807 VENÂNCIO; FURTADO, 2000. 
808 SILVA, 2007, p. 364. 
809 SILVA, 2007, p. 355. 
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4.2.5 Uma confortável casa de fazenda  

 

A casa de Bernardo da Silva Ferrão e de Francisca de Seixas da Fonseca era 

bem diferente da maioria das casas de Vila Rica. Não estava localizada no arruamento 

principal da rede urbana da vila, mas em área mais afastada do centro propriamente dito. 

Não possuía vizinhos próximos. No inventário existe uma menção às “ditas casas” o 

que indica que possuía mais de um edifício ou morada dentro do terreno, que podia ser 

destinado aos escravos. Essas diferenças denotam certo prestígio do moradores da 

residência. 

Nuno Gonçalo Monteiro menciona a importância da casa810, de seus 

atributos especiais e sua referência para linhagens portuguesas. “A casa nobiliárquica e, 

em particular a casa de uma das Grande Famílias do reino e surge-nos, assim, como 

uma entidade institucional e simbolicamente consagrada, cuja reprodução, repousada 

em mecanismos de autoridade e em noções de dever [...]”811.A casa não era apenas o 

espaço físico, mas sua representatividade, como instituição familiar que abriga todos os 

seus membros, e tem, também, o sentido de linguagem. 

O argumento para utilizarmos essa afirmação sobre a importância da casa 

para as famílias com alguma nobreza vem do próprio Nuno Gonçalo Monteiro, quando 

nos remete aos ânimos que os homens têm para imitar as ações dos Grandes812. 

Simbolicamente, a união do Tenente General Bernardo da Silva Ferrão com Francisca 

de Seixas reúne as insígnias de distinção de uma nobreza civil de um e dos ascendentes 

da outra, e coloca o casal em um espaço privilegiado em Vila Rica, se compararmos 

com a grande maioria dos habitantes. Sua casa representa esse lugar diferenciado que 

ocupam naquela sociedade. Uma casa grande em amplo terreno, em topografia elevada, 

ilhada do modelo comum de residências da época. 

A casa dispunha também de fonte de água própria, de acordo com atas da 

Câmara Municipal de Ouro Preto de 1846, quando Dona Maria Dorotéia Joaquina de 

Seixas é mencionada pelos fiscais da cidade para se posicionar com relação a um rateio 

                                                             
810 MONTEIRO, 2003, p. 83-102. 
811 MONTEIRO, 2003, p. 99. 
812 MONTEIRO, 2003, p. 55-56. 
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de consertos da rede ligada ao chafariz defronte sua casa e à fonte própria da 

residência813. Também o inventário confirma a existência da fonte de água. Possuir uma 

fonte própria era sinal de um certo privilégio também814. Vila de águas abundantes, 

límpidas e puras, mas tão necessárias para a exploração do ouro, à Câmara Municipal 

foi transferida a responsabilidade pelo abastecimento da população. 

 

moradas de casas em que vivia o testador [...] cobertas de telha, citas 

fronteiras ao largo de Antônio Dias com escadas de alvenaria na frente, com 
estribaria e cocheira na sege, com seu pátio grande que serve de chácara, toda 

murada de pedra e dentro dela uma telha de água limpa com seu 

encanamento e bicame [sic] próprio que vem da mina que se acha no Morro 

Henrique Lopez cujas casas partem da parte do nascente com terras do padre 

Francisco de Almeida e mais vizinhos do Vira-Saia e da parte do Ponte com 

largo de ponte grande de Antônio Dias [...]815. 

 

Muitos outros itens são mencionados como Cocheira de carruagem (sege), 

pátio, chácara. A presente descrição confirma as hipóteses levantadas pelo modo de 

viver e pela arquitetura da região das Minas coloniais, exceto, talvez, pela morada dos 

escravos que poderia ficar melhor incluída nas “ditas casas” no plural, mencionadas no 

documento anterior, pois, se não considerarmos as estribarias como casas, deve haver 

outra morada no terreno. Poderiam ser, no entanto no porão, de acordo com imagens 

dos fundos da casa (Figuras 11 e 12). O terreno onde se localiza a residência e seu 

espaço exterior permitiam a instalação de estábulos e de uma pequena senzala, onde se 

abrigassem os escravos da casa, destinados, por exemplo, ao trato das tarefas 

domésticas e dos cavalos. A descrição da casa continua 

 

[...] a qual casa e todos os seus pertences número mil e sete foi vista e 

declarou a inventariante que havia sido avaliada a 20 de maio de 1817 no 

inventário a que se procedeu por este mesmo Juízo da Provedoria dos bens da 

Ilustríssima Dona Francisca de Seixas da Fonseca, mãe do testador, o qual 

havia arrematado este pela quantia de dois contos e quatrocentos mil, digo, 
arrematado a metade daquela testadora por um conto e duzentos mil réis, 

sendo por isso que o total da mesma casa e sua avaliação era de dois contos e 

quatrocentos mil réis com o que se sai816. 

 

                                                             
813 CMOP. Ata de 6 de outubro de 1846, f. 75 v.   
814 JARDIM, 2014. 
815 GOMES, 1966. 
816 GOMES, 1966. 
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Em inventário fica declarado que o testador havia arrematado metade da 

casa que pertencera a sua mãe, acreditamos que comprou a parte de outros herdeiros, 

pelo preço informado e deixou a casa de herança para sua sobrinha, inventariante Maria 

Dorotéia.  

Mas, de acordo com o que já mencionamos sobre o interior da maioria das 

casas da vila, a arquitetura herdada dos portugueses e os costumes da população, 

podemos levantar seguras hipóteses de que os cômodos da frente, pelo menos os 

ladeados à porta principal, se destinassem às salas para a recepção de visitantes. Pelo 

espaço disponível e também pela relação dos móveis no inventário, com mesas, 

cadeiras, louças e prataria, é possível que tivesse um cômodo destinado à sala de jantar. 

Seguindo essa hipótese, os quartos estariam localizados em área reservada, no interior 

da casa. A diferença das demais casas de Vila Rica é que, por não ter vizinhos para 

dividir as paredes laterais, por ter amplo espaço no terreno da casa, os quartos deveriam 

possuir janelas. A relação de móveis e objetos da casa será feita adiante. 

As casas entram na representação do modo como viveram os moradores de 

Vila Rica e seguem a cronologia e a história da vila. São também importante 

simbolismo da representação do modo de viver das pessoas, dentre eles o espaço que 

ocupa socialmente, suas crenças e costumes.  

Do ponto de vista material as casas de Vila Rica representavam o 

enriquecimento de alguns moradores com a ampliação a construção de moradias que se 

tornaram mais sólidas e nobres em sua arquitetura, na parte externa e interna das 

edificações, além de acompanharem um arruamento que permitia a circulação urbana e 

o acesso da população às moradias e aos prédios públicos e religiosos que completaram 

a arquitetura e da urbanidade da vila. 

 

Contam-se em Vila Rica cerca de duas mil casas. Essa vila floresceu 

enquanto os terrenos que a rodeiam forneciam ouro em abundância; à 

medida, porém que o metal se foi tornando raro ou de extração mais difícil, 

os habitantes foram pouco a pouco tentar fortuna em outros lugares e, em 

algumas ruas, as casas estão quase abandonadas. A população de Vila Rica 

que chegou a ser de 20 mil almas, está atualmente reduzida a 8 mil, e essa 

vila estaria mais deserta ainda se não fosse a capital da província, a sede da 

administração e a residência de um regimento817. 

 

                                                             
817 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 69-70. 
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As casas eram edificadas umas bem coladas às outras e com um traçado de 

ruas irregular em todos os sentidos, seguindo as curvas da topografia dos morros e 

subindo e descendo ladeiras. A “arquitetura mineira sempre teve essa característica: 

respeitar o perfil natural do terreno”818 e, no que se refere ao seu interior, as casas eram 

construídas para habitação, convívio diário e o maior conforto possível. A sala para 

recepção de visitantes ficava mais próxima da rua. No ambiente mais interno, eram 

dispostos os quartos para preservar a intimidade. 

 

[...] as casas dos indivíduos com algumas posses dispunham de mais 

aposentos, geralmente enfileirados. O da frente com janela para a rua, 

servindo de sala, e os demais acessíveis por um corredor lateral, que serviam 

de quarto de dormir, consistindo por vezes nas chamadas “alcovas” sem 

janelas. No final instalavam-se a cozinha e o alpendre, que davam para o 

quintal. Esse é o padrão geral para quase todo o país, e perdurou a ponto de 

Vauthier ter dito – já na segunda metade do século XIX – que “quem viu uma 

casa brasileira viu quase todas”819. 

 

Fala-se das “alcovas” construídas sem janela para preservar a intimidade 

dos moradores e, até mesmo, a castidade das moças. Buscava-se um pouco de 

privacidade em uma terra onde o costume era espiar pelas frestas das janelas. 

 

A casa popular urbana dos tempos coloniais praticamente teve a mesma 

planta pelo Brasil em geral, embora as técnicas construtivas tenham sido 
diversificadas e isso por um motivo muito simples: as construções eram 

geminadas e levantadas em terrenos estreitos e profundos. Assim, todas as 

moradias possuíam cômodos encarreirados. O da frente com janela no 

alinhamento da rua, quase sempre era a sala de recepção, quando não 

abrigava alguma oficina ou artesanato ou mesmo loja. Os cômodos 

intermediários, acessíveis por corredor lateral, eram os dormitórios, naquele 

tempo chamados de camarinhas, alcovas ou “casas de dormir”820. 

 

A cozinha era o último cômodo das casas, mais próxima ao quintal, que 

dava acesso à horta, que poderia contar com um pomar ou o galinheiro, além de espaço 

para roupas lavadas, instalações sanitárias do tipo adequado à época, e todo serviço da 

casa. Se os moradores possuíssem cavalos, lá estaria localizado o estábulo.  

 

                                                             
818 LEMOS, 1989, p. 42-43. 
819 ALGRANTI, 1997, p. 99. 
820 LEMOS, 1989, p. 31-32. 
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Nos fundos, fechava a fila a cozinha, a varanda alpendrada que dava acesso 

ao quintal, onde sempre havia um arremedo de instalação sanitária. Nos 

locais onde o lençol freático era profundo, havia a possibilidade de 

“sumidouros”, buracos em cima dos quais era instalada a “casinha”, também 

chamada de “secreta” ou sentina821. 

 

As residências tinham de ser planejadas para moradia dos proprietários e 

também para acomodação dos escravos, o que poderia ser no espaço exterior ou no 

porão, possivelmente ladeada ou mesmo dividindo espaço com os estábulos destinados 

aos cavalos. Mesmo uma residência urbana não muito grande poderia ter, pelo menos, 

um escravo para os afazeres da casa ou ganho com a venda de seus serviços ou produtos 

de quitanda, costume no caso de se possuir escravas. Nesse sentido, as residências 

urbanas tiveram de adaptar seus terrenos diminutos com características que eram mais 

comuns às casas grandes das fazendas que conviviam com as senzalas822, forte 

característica da formação brasileira. 

 

Nas vilas e cidades [...] nos três primeiros séculos da colonização, o aspecto 

das moradas apresenta-se bastante simples e pobre. [...] Os sobrados e as 

vivendas, ocupados pelos membros da elite, surgiram mais tarde, em 

consequência da diversificação da economia e do crescimento urbano. [...] no 

Rio de Janeiro a sobrevivência das casas dos primeiros tempos [...] a maioria 

das casas eram térreas, mas [...] havia outras de dois, três e quatro 

pavimentos823. 

 

Na configuração urbana de Vila Rica, notamos a construção de casas com as 

paredes laterais coladas umas às outras, como já foi falado, o que impedia, dentre outras 

coisas, a construção de janelas laterais. Em alguns casos, a mesma parede lateral é 

compartilhada por duas casas, o que deixava a privacidade comprometida. 

 

Dessa forma, apesar dos cuidados tomados na construção das casas em 

relação à privacidade, como a presença de muros, treliças nas janelas, 

quintais nos fundos ou jardins e pomares, eles não parecem ter sido 

suficientemente eficazes para preservar seus moradores de um contato mais 

íntimo com a rua e com os vizinhos, tão próprio da época824. 

 

                                                             
821 LEMOS, 1989, p. 31-32. 
822 FREYRE, 2004. 
823 ALGRANTI, 1997, p. 90-91. 
824 ALGRANTI, 1997, p. 98. 



333 
 
 

Os quintais, com seus muros baixos, às vezes, com cercas de madeira, 

poderiam permitir um certo contato, mesmo que tímido e informal, entre as casas, se 

não de todos os moradores, pelo menos, das mulheres responsáveis pelo trabalho diário 

naquele espaço, bem como dos escravos, ainda que não incentivado pelos seus senhores. 

Todas as referências ao tipo mais comum de residência em Vila Rica, à sua 

formação histórica e arquitetura nos vale para compreender as diferenças que vamos 

encontrar na casa que Bernardo da Silva Ferrão construiu para residir com sua família. 

Para além dos padrões e para não repetir características arquitetônicas de influência 

portuguesa na América, existiam características próprias  

 

[...] das casas urbanas de Minas, que apresentam, de um modo geral, uma 

certa uniformidade, tanto na sistemática construtiva, como no planejamento, 
ao contrário do repertório da arquitetura rural tipificada pela variedade de 

partidos, todos ligados, de uma maneira ou outra, à arquitetura vernácula de 

Portugal. Essa uniformidade à feição das construções lusitanas é fácil de ser 

explicada, pois deriva da chegada de milhares de portugueses (alguns com 

estágio carioca, já na segunda metade do século XVIII), num espaço de 

tempo muito pequeno, que não permitiu a proliferação de padrões 

construtivos brasileiros, especialmente bandeirantes825. 

 

A casa construída por Bernardo da Silva Ferrão para sua família é lembrada 

e detalhada pelas palavras de Richard Burton. O viajante talvez tenha se detido em 

detalhes dessa casa, especificamente, mais pela notoriedade e pelo alcance do mito que 

se transformou a neta de Bernardo, conhecida pela figura poética de “Marília de 

Dirceu”. A descrição que o viajante fez da residência é útil no levantamento dos 

costumes e da vida da família. 

 

No fundo da depressão ao pé da montanha, e tendo atrás árvores frondosas, 

há um prédio sem beleza, comprido, baixo, coberto de telha e caiado de 

branco, muito parecido com uma confortável casa de fazenda. Ali morou e 

morreu Marília, cujo nome profano era D. Maria Joaquina Dorotéia de Seixas 
Brandão [...]. Era sobrinha do Tenente-Coronel João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão, Ajudante-de-ordens do governador. Os livros nos dizem que era 

“descendente de uma das principais famílias da terra” mas isso é negado por 

alguns ouro-pretanos826. 

 

                                                             
825 LEMOS, 1989, p. 42-43. 
826 BURTON, 1976, p. 303. 
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Grande parte da descrição do viajante pode ser confirmada por fotos da casa 

original, que ainda estava de pé nos anos 1920, disponíveis no acerto iconográfico do 

APM e do IFAC/UFOP. A casa estava localizada numa área em frente à Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição do Antônio Dias. Na imagem panorâmica do local, é possível 

perceber as duas edificações, a Igreja e a casa, uma de fronte à outra. É possível 

perceber também a parte frontal da área do terreno, ainda preservada, onde esteve 

localizada a casa (Figuras 5 e 6). 

 

 

Figura 5. Vista parcial da cidade de Ouro Preto, com destaque para o terreno onde se 

localizava a casa do Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão e a Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição do Antônio Dias 

 
Fonte: APM827 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
827 Disponível em:  <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29530>.     

(Acesso em: 31 ago. 2019.) 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29530
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Figura 6. Vista parcial da cidade de Ouro Preto, com destaque para o terreno frontal 

onde se localizava a casa do Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão 

 
Fonte: APM828 

 

Da casa era possível ter uma visão completa da fachada da igreja e, com 

uma pequena caminhada, era possível chegar até ela. Como membros da paróquia, a 

família estava bem próxima não apenas do templo, mas também da praça central, 

bastava continuar na mesma ladeira, lateral à Igreja, mais alguns minutos a pé ou a 

cavalo para estar no Palácio do Governador (Figura 7). 

 

Figura 7. Vista parcial da cidade de Ouro Preto e  

Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias 

                                                             
828 Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29530>. 

(Acesso em: 31 ago. 2019.) 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29530
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Fonte: APM829 

Ao olhar para a casa com seu amplo terreno, inserida no espaço urbano de 

Vila Rica, é possível perceber porque Burton a denominou de confortável casa de 

fazenda (Figura 8). 

Figura 8. Casa da família Ferrão (vista frontal geral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.1245, Período: 1920-

1950 
 

 

Agora, podemos observar a casa por outro ângulo, seu lado direito. Na 

Figura 8, a partir do lado esquerdo, podemos ver a rua do Vira Saia, que serpenteia 

ladeira acima em direção à Igreja de Santa Efigênia, visível na Figura 9. Da esquerda 

para a direita, vemos sinalizadas, respectivamente, na seta no. 1, o chafariz (Figura 10) 

                                                             
829 Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29522>.  

(Acesso em: 31 ago. 2019.) 

 

1 
2 3 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29522
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posicionado lateralmente à entrada da casa, pelo caminho que segue até o pátio frontal, 

no alto da elevação da casa; na seta no .2, a casa (Figura 10) onde morava a irmã de 

Maria Dorotéia Joaquina de Seixas e Emerenciana Joana Evangelista de Seixas, Dona 

Anna Ricarda Casimira de Seixas, casada com o Tenente Valeriano Manso da Costa 

Reis; e, por fim, na seta no. 3, a casa da família Ferrão. 

Na Figura 9 podemos ver a mesma imagem, com a casa inserida no espaço 

urbano mais amplo da cidade, entre os bairros hoje denominados Antônio Dias e Santa 

Efigênia, com seu templo no alto da imagem. 

 

 

 

Figura 9. Casa da família Ferrão (vista frontal geral da cidade) 

 

Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.1245, Período: 1920-

1950 

 

A seguir vemos o Chafariz de água pública em frente às casas de Bernardo 

da Silva Ferrão, ou casa de Marília de Dirceu tendo ao fundo a casa de sua irmã Anna 

Ricarda Casimira de Seixas. 

 

Figura 10. Chafariz em frente à Casa da família Ferrão 
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Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.1050, Período: 1920-

1950 

 

Voltando à casa, não possuía nenhuma característica que a distinguisse 

como residência de algum membro da nobreza. Como afirmou Richard Burton, poderia 

ser considerada “um prédio sem beleza”. Com apenas um pavimento, possuía uma 

escada em semicírculo que dava acesso à porta principal. Na fachada, oito janelas, 

típicas da arquitetura de Minas Gerais, davam para a parte externa com duas bandeiras, 

uma inferior e outra superior, com vidraças e um tipo de guilhotina que eleva a parte 

inferior e permite a entrada de ar (Figura 11). 

 

Figura 11. Vista frontal da casa de Marília de Dirceu, em Ouro Preto-MG 

 



339 
 
 

Fonte: APM830 

A concepção da casa parece ter se voltado mais para o conforto e para a 

privacidade interna que para a beleza externa. Não era necessário, por exemplo, 

construir um sobrado, uma vez que havia terreno de sobra para uma casa espaçosa, com 

vários cômodos ali mesmo no térreo, em um terreno bastante amplo para o perímetro 

urbano, e se assemelhava, de fato, a “uma confortável casa de fazenda”, conforme 

observação de Richard Burton. Possuía área para as árvores na frente e nos fundos do 

terreno, onde, possivelmente, existiu, pelo menos, horta, pomar e galinheiro, de acordo 

com costume do período, que voltaremos a mencionar adiante. Na lateral direita da 

Figura 11, podemos ver um portão que devia dar acesso ao quintal ou à parte de 

serviços da casa. 

A casa é descrita no documento de disputa pela partilha dos bens deixados 

pelo pai e pela mãe, em 1767 como “moradas de casas nobres, citas adiante da ponte de 

Antônio Dias, cobertas de telhas com quintal e nele várias árvores de espinho, [...] 

quintal delas murado de pedra e dentro terra de planta de horta livre de foros. As ditas 

casas têm água dentro”831. De acordo com a necessidade de exaltar sua própria 

linguagem, escreveu Thomaz Brandão, sobre a casa de seus ascendentes os chamou de 

“gente rica, palaciana e fidalga, era visitada pelos magnatas da terra, inclusive os 

governadores da capitania. Os casamentos e batizados de membros da família eram 

feitos de ordinário na capela do Palácio, como atestam assentos paroquiais das duas 

freguesias832.o que talvez possa se confirmar, mas de modo adaptado à realidade de Vila 

Rica. 

Como já vimos em capítulos anteriores, na casa, havia um oratório que foi 

chamado, por algumas fontes, de capela particular e, nesse espaço dedicado à oração, 

haviam sido celebrados casamentos e batizados da família, e recebido autoridades. Mais 

de um governador ali estivera, o que demonstra a inserção da família nas redes de 

clientelismo da colônia. Por vezes, ocorreram cerimônias fechadas, como foi o caso do 

casamento de Emerenciana e José Carlos Melo, que ocorreu às pressas para permitir o 

                                                             
830 Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29605>. 

(Acesso em: 31 ago. 2019.) 
831 Museu da Inconfidência. Casa do Pilar. Códice 69. Autuação de registros, traslado de bens por parte 

dos tutores. 
832 BRANDÃO, 1932, p. 121. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29605
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casamento da filha, Carlota Joaquina de Melo. O inventário nos mostra a relação de 

paramentos religiosos oficiais pertencentes à casa (Quadro 15). 

 

Quadro 15. Trastes de capela 

Quant Descrição Valor 

1 Oratório de jacarandá preto com cinco maquinetas, liso, com uma imagem de Santo 

Cristo com diadema e engastes da cruz de prata, uma imagem de São João de Deus 

com esplendor de prata, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, com coroa de 

prata e outra imagem de Nossa Senhora das Neves de pedra 

6$000 

1 Lanterna de folhado de flandres com dois vidros redondos $300 

1 Cálice e patena de prata dourada com sua colher respectiva 13$310 

1 Par de galhetas de vidro com seu pratinho quebrado $320 

1 Missal moderno em bom uso 4$800 

1 Estante de madeira para o missal $300 

1 Ornamento de damasco roxo e verde guarnecido de galão de retrós amarelo 

forrado de Holanda (?) em muito bom uso 

4$800 

1 Ornamento de damasco branco e vermelho guarnecido de galão de retrós 

amarelo forrado de Holanda em muito bom uso 

4$800 

1 Alva de Bretanha com seu amito (?) e cordão 2$400 

2 Meses (?) de corporais de Bretanha $960 

1 Toalha de Bretanha de altar com muito uso $200 

5 Véus de cores de tafetá para cobrir o cálice 1$200 

1 Tapete de algodão da fábrica da terra em bom uso $960 

Fonte: GOMES, 1966. 

Obs: os itens com grifo vão reaparecer no inventário de Maria Dorotéia Joaquina de Seixas em 1853. 

 

O presente trabalho tem por objetivo conhecer o modo de viver da família 

Ferrão e, nesse sentido, nosso interesse caminha em cada um dos vários objetos que vai 

se somando ao inventário de um dos herdeiros. Os “trastes de capela” interessam à 

medida que indicam a importância de possuir um “oratório particular” em termos de 

status social e econômico, na Vila Rica do século XVIII. A maioria dos artefatos 

inventariados é bastante conhecida como paramento indispensável para celebrações 

católicas. 

Começamos pelo oratório em jacarandá, cujo detalhamento do escrivão nos 

permite conhecer as imagens sacras pertencentes à família. Há o Santo Cristo, que 

indica um crucifixo que, provavelmente, estivesse localizado ao centro do oratório, 

como de costume nas igrejas. Seguem-se as imagens de São João de Deus, de Nossa 

Senhora da Conceição, como a padroeira da igreja em frente à casa da família, e de 

Nossa Senhora das Neves. Chama a atenção a referência ao oratório com cinco 

“maquinetas”, termo que é o diminutivo de máquina, no sentido de criação artística, que 

passou a designar detalhes artísticos de oratório no século XIX, ou “máquina pequena e 
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santuário, sacrário ou pequeno trono em que se expõe o Santíssimo Sacramento sobre o 

altar e por extensão: pequeno oratório com porta de vidro; mostrador; redoma enfeitada 

dentro da qual se expõe uma imagem devota”833, mas que aparece, no dicionário de 

Raphael Bluteau, ainda no século XVIII, em vocábulo que teria sido a origem do termo 

maquineta, para denominar “máquina” como “engenho mecânico composto de muitas 

peças, com que a arte obra extraordinários efeitos”.834 No caso do oratório da família 

Ferrão, o inventário indica a existência de cinco maquinetas que seriam cinco nichos 

para a colocação do mesmo número de imagens de santos. Se subtrairmos a maquineta 

do centro, onde estaria o Santo Cristo, sobram outras quatro, mas, no inventário, 

aparecem apenas três imagens. Isso significa que uma das imagens se perdeu ou pode 

ter sido doada em algum momento, antes do início do inventário. 

Os paramentos, como cálice, missal e galhetas, são usados para ministrar o 

sangue e o corpo de Cristo durante a celebração, e os demais são vestimentas do pároco, 

o que inclui o tapete, que, além de ornamento, pode ser para que o celebrante possa se 

ajoelhar nos momentos adequados. A residência dispunha de capela particular, com os 

santos e todos os paramentos necessários para uma celebração religiosa a qualquer 

momento que fosse necessário. Bastava solicitar a presença de um pároco. Tanto nas 

Minas Gerais como nas casas grandes do Nordeste açucareiro, isso era sinônimo de 

status ou, no caso, conforme vimos tratando aqui, de um “modo de viver à lei da 

nobreza” dentro dos limites simbólicos e materiais daquela capitania. 

Para fechar o tema dos trastes de capela, os itens que aparecem em negrito 

referem-se aos objetos que vão reaparecer, em 1853, no inventário de Maria Dorotéia 

Joaquina de Seixas, testamenteira e única herdeira do Marechal João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão. Observamos que ela já tinha, em seu poder, o oratório e alguns outros 

objetos que podem ter se desgastado com o tempo, como o tapete ou toalha e outros. 

O paralelo com as Casas Grandes nos remete, ainda, ao que escreveu o 

viajante Richard Burton, quando afirmou que a construção se assemelhava a uma 

confortável casa de fazenda. A diferença que percebemos é que estava localizada bem 

no centro do espaço urbano de Vila Rica, como foi dito, que se adensava mais e mais 

com o passar do tempo. 

                                                             
833 Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2005. 
834 Dicionário Raphael Bluteau, 1712, p. 314.  
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Com relação ao conforto que a casa proporcionava aos moradores, existia 

todo um conjunto de características arquitetônicas e costumes próprios da época. Era 

uma casa com quartos e salas amplos, a julgar pelas informações que as fotos das 

fachadas nos indicam, com boa altura interna, bica de água própria e toda uma ala de 

cômodos construída ao fundo, em paralelo à casa, que vemos pela vista frontal, como 

podemos perceber nas Figuras 11 a 12, a seguir. 

Figura 12. Casa da família Ferrão (vista frontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.0941, Período: 

1920-1950 
 

 

Na Figura 12, acima, podemos ver a indicação de um telhado sobre uma 

varanda dessa ala que mencionamos e que, na foto, está encoberta por uma árvore à sua 

frente. Toda a lateral direita da casa possui pequenos cômodos, com portas voltadas 

para a frente, que poderiam ser usados como estrebaria e guarda de itens de montaria ou 

como morada de escravos, mas essa última é a hipótese na qual menos acreditamos por 

se tratarem de cômodos voltados para a rua, portanto, mais devassados e longe dos 

afazeres internos da casa, ao passo que os cavalos, se acomodados nesse local, poderiam 

mais facilmente ter o acesso à rua.  

 As três imagens que seguem, no entanto, nos dão ideia deste outro lado da 

casa (Figuras 13, 14 e 15). 

 

Figura 13. Casa da família Ferrão (vista geral dos fundos) 
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Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.0941, Período: 
1920-1950 
 

 

Na parte dos fundos, a casa segue as mesmas dimensões de comprimento 

que tem em sua fachada, porém com detalhes de maior simplicidade nas construções. 

Dispõe dos recursos suficientes para acomodar cozinha, áreas dedicadas aos afazeres, 

guarda de alimentos e materiais de uso doméstico. A casa ainda se mantinha preservada 

em sua estrutura principal, mas, como as imagens foram feitas entre 1922 e 1924, não é 

possível afirmar que reproduza fielmente a disposição original de possíveis hortas, 

galinheiro ou pomar que os moradores costumavam possuir para ter maior variedade e 

disponibilidade de alimentos em uma região com certa dificuldade de abastecimento no 

século XVIII.  

Na lateral esquerda, podemos ver a varanda mencionada e sinalizada pela 

foto da fachada da casa (Figura 14) e também uma abertura na parte construída em 

pedra, que, aparentemente, seria apenas os alicerces da casa. 

 

 

Figura 14. Casa da família Ferrão (vista dos fundos e detalhe lateral) 
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Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.0943, Período: 

1920-1950 

 

 

Abaixo vemos detalhe da varanda mais aproximada, com sua base de pedra 

com aberturas (tipo janelas) que indicam a possibilidade de habitação e acreditamos que 

pudesse ser reservada para moradia dos escravos da casa. Vemos também um forno de 

pedra, abaixo da varanda. 

 

 

 

 

Figura 15. Casa da família Ferrão (vista dos fundos e detalhe lateral aproximado) 

 

Fonte: Arquivo Fotográfico do IFAC/UFOP, Fotografias: Luiz Fontana, ref. 003.0914, Período: 

1920-1950 
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Infelizmente, não dispomos de imagens internas da casa ou de alguma fonte 

que indique como era sua planta baixa, algumas imagens da casa deteriorada pelo 

tempo, telhado danificado deixam ver os cômodos internos, mas não entendemos que 

seria necessário para o presente trabalho, para o qual é possível analisar aspectos 

importantes graças ao inventário de João Carlos, de quem Maria Dorotéia foi 

testamenteira, em 1820. A descrição dos bens de raiz detalha a casa como os que se 

seguem. 

 

4.2.5.1 Móveis, louças, prataria e talheres do cotidiano 

 

 

De acordo com o inventário de móveis podemos afirmar que a casa 

dispunha de cômodo destinado à sala de jantar, como já mencionamos, pela indicação 

do espaço disponível e também pela dita relação dos móveis no inventário, com mesas, 

cadeiras, louças e prataria. Alteramos a ordem em que os móveis foram listados no 

inventário e agrupamos pelo tipo de madeira para compreendermos os conjuntos de 

móveis aos quais nos referimos (Quadro 16)835. 

 

 

Quadro 16. Móveis do inventário de João Carlos da Silva Ferrão (1820) 

Quant. Móveis Avaliação 

12 Cadeiras de jacarandá com pés de cabra*, encosto de madeira e assento de 

couro pintado e dourado grandes e antigas 

19$200 

2 Mesas de jacarandá preto com pés de cabra sem gavetas* (?) 3$600 

6 Cadeiras maiores e muito antigas de jacarandá preto com assento e encosto 

de couro pintado e dourado 

5$400 

12 Cadeiras de jacarandá preto pequenas e modernas com assento de couro 

pintado e dourado 

24$000 

1 Mesa de jacarandá preto com pés de cabra com sua gaveta sem fechadura 2$000 

2 Mesas de jacarandá preto pés de cabra com gavetas, fechadura e chaves 4$800 

1 Papeleira de jacarandá preto muito antiga com ferragem de prata, suas 

respectivas gavetas e dentro algumas gavetinhas de guardar papéis 

16$000 

1 Preguiceiro (espreguiçadeira?)* de jacarandá preto coberto de couro cru 1$800 

1 Catre de jacarandá lavrado muito antigo com seu cortinado de damasco 

carmesim com muito uso e roto 

4$000 

                                                             
835 Indicando, por meio de negrito, os itens que pertencem ao inventário de João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão, em 1820, e que, posteriormente aparecem, em 1853, no inventário de Maria Dorotéia Joaquina 

de Seixas. 
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1 Espelho grande com molduras de jacarandá dourado com duas placas da 

mesma qualidade 

18$000 

7 Cadeiras de campanha de jacarandá vermelho assento de sola 6$300 

6 Poltronas de pau branco pintado de encarnado com dados (?) pretos 4$200 

1 Mesa de madeira branca ova(la)da com um pé torneada $400 

1 Mesa de madeira branca lisa de duas abas, duas gavetas que servem para 

janta 

1$200 

1 Espelho grande com guarnições de madeira branca dourada 9$600 

1 Marquesa ou canapé de pau branco pintado de vermelho com assento de sola 2$000 

1 Poltrona de madeira branca pintada com assento de couro de veado $960 

1 Armário de madeira branca com duas portas, fechadura e chave 2$400 

1 Cama de lona com pés de madeira branca 2$400 

1 Caixa de madeira branca guarnecida de jacarandá com sua fechadura e 

chaves 

1$800 

1 Papeleira de madeira branca pintada de encarnado com quatro gavetas 

pequenas e duas grandes, muito danificada 

4$800 

2 Pares de canastras de viagem com suas fechaduras e chaves cobertas de couro, 

cru vermelho 

12$000 

2 Baús de moscovita com pregaria dourada cada um, com sua fechadura e chave 

em bom uso 

6$000 

2 Baús cobertos de couro cru com pregaria dourada, com duas fechaduras e 

chaves cada um 

4$800 

1 Caixa frasqueira de madeira branca $600 

1 Baú de moscovita com pregaria dourada e no meio da tampa um levantado 

para acomodar chapéus com duas fechaduras e chaves, bastante velho 

1$800 

1 Lanterna de folhado de flandres com dois vidros redondos $300 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 57-63) 

 

 

Acreditamos que, por estar listada em conjunto com o item móveis, a 

lanterna poderia ser um tipo de iluminação de maior porte. Um objeto delicado e 

valioso, que poderia representar a iluminação da entrada da casa. 

Aqui temos uma série de itens para acomodação e guarda de objetos, como 

dois pares de canastras “de viagem”, que entendemos como baús menores; cinco baús 

diferentes, que parecem ser maiores; uma frasqueira, que identificamos com um baú 

ainda menor. Os itens poderiam ser utilizados para guardar roupas dos moradores da 

casa e também para levá-las em caso de viagem, daí, as canastras, por serem menores 

que os baús, fossem mais fáceis de transportar.  

Os móveis se resumem a cinco mesas das quais duas parecem ser maiores, 

mesas de jantar a serem usadas com as cadeiras, e três mesas que, por serem com 

gavetas, podem servir de apoio. Para completar o conjunto das salas de jantar, temos 24 

cadeiras de jacarandá, sendo 12 delas com pés de cabra, o que sugere modelo diferente e 

a possibilidade de que formassem dois conjuntos diferentes de mesa e cadeiras. Há mais 
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sete cadeiras de jacarandá vermelho, denominadas cadeiras de campanha, que poderiam 

mobiliar outro cômodo da casa. O espelho parece completar a decoração de uma das 

salas. A espreguiçadeira, o catre e a papeleira poderiam fazer parte de uma sala na 

frente da casa, para recepção de visitas, conforme bibliografia consultada anteriormente. 

A papeleira, que entendemos aqui como uma escrivaninha com gavetas para guardar 

papéis e documentos, também poderia estar em um tipo de escritório, onde os homens 

da casa pudessem trabalhar. 

A ideia de que havia muitos cômodos na casa, no caso, muitas salas para 

usos diferentes, pode ser reforçada pela existência de outro conjunto de móveis de 

madeira branca, menos nobre que o jacarandá. Uma mesa “que serve para janta” e outra 

mesa “ovalada”, de madeira branca foi listada, além de seis poltronas e itens para uma 

sala de estar, como um canapé, que é um tipo de banco longo e acolchoado, uma 

poltrona e uma papeleira. Temos também uma cama e um baú, listado pelo nome de 

“caixa”, uma cama e um armário, o que sugere que mobiliasse um quarto de dormir.  

O complemento das salas de jantar e de boa parte do fausto dos jantares 

estava nas louças e prataria. Passamos às louças do inventário de modo resumido, por se 

tratar de lista extensa, e agrupamos os conjuntos por tipos que se aproximem ao máximo 

de suas características. 

 

 

 

Quadro 17. Louças do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão  

Tipo Quantidade 

PRATA: bacia, jarro, cafeteira, leiteira, salvas, castiçais, colheres, facas com seus 

garfos 

72 

LATÃO: bacia, candeeiro, estribos 4 

COBRE: cafeteira, terrina, bacias, tachos 6 

ESTANHO; pratos, jarro 3 

FERRO: almofariz, tesoura 2 

ROUPA DE MESA: toalhas de mesa de linho de damasco e Bretanha de Hamburgo, 
um penteador de Bretanha 

19 

LOUÇA DE PÓ DE PEDRA: bacia e jarro, pratos, fruteira 85 

LOUÇA DA ÍNDIA: sopeira, tigelinha, 20 pratos, bule, tigela, 20 xícaras 46 

LOUÇA DO PORTO: prato, bule, leiteira, tigela, 11 xícaras 15 

LOUÇA DE VIDRO: 11 copos, talher, urinol, funil, açucareiro, 26 garrafas, garrafão, 

bandejas 

46 

Total 298 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 74-79) 

 

No inventário deixado por João Carlos Xavier da Silva Ferrão, filho de 

Bernardo da Silva Ferrão, que pode ter herdado muitos objetos que eram de seus pais, 

estão relacionados vários itens que dizem respeito à alimentação e também que apontam 

para a realização de jantares mais requintados, em alguns momentos da vida da família. 

Como podemos observar, são talheres de prata, estanho, cobre, ferro, louça e roupas de 

mesa836. Algumas louças se destacam, como os conjuntos de várias peças denominados 

ouça da Índia e Louça do Porto, que devem ter sua origem nos lugares que dão nome às 

referidas louças, ou seja, provavelmente, vieram da Índia e do Porto. 

Outros itens inventariados, no entanto, se sobressaem por sua simplicidade. 

Trata-se de itens diversos do uso doméstico, dentre os quais estão os de vidro e outros 

que, acreditamos, fossem de uso diário ou mesmo dos escravos da casa, como vários 

pratos chamados de “pó de pedra”, que também recebe a denominação de pedra sabão, 

muito comum na região das Minas Gerais, na preparação e no consumo de alimentos, e 

outros ainda, como bacias de latão e demais itens semelhantes para o serviço da casa, de 

lavar roupas, da limpeza e serviços semelhantes.  

O inventário consta, ainda, de roupas de cama, mas que não aparecem em 

grande quantidade, talvez por se tratarem de itens feitos de tecido e que sofrem maior 

desgaste natural com o tempo (Quadro 18). 

 

Quadro 18. Roupas de cama do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Tipo Quantidade 

COLCHA: de damasco carmesim forrada de baeta branca com folhos de tafetá da 

mesma cor em bom uso 

1 

COLCHÃO: colchão de riscado de linho azul e branco, cheio de cabelo (?) 1 

COLCHÕES: de algodão cheios de capim e de chita 3 

COLCHA: de damasco forrada de baeta amarela com seu galão de ouro em roda, velha 1 

COLCHAS: de linho, algodão e chita 3 

LENÇÓIS: dois de Bretanha francesa, dois de Bretanha de Hamburgo e nove de linho 13 

Total 22 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 69-71) 

 

                                                             
836 GOMES, 1966, p. 43-56. 
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Aqui, também observamos que um ou dois itens teriam melhor qualidade, 

como as colchas de damasco ou alguns colchões. Lembramos que, no momento em que 

o Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão faleceu, morava sozinho com sua 

sobrinha, Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, e, certamente, na companhia de alguns 

poucos escravos. 

 

 

  4.2.5.2 “Países”, quadros e livros 

 

Também denominados como móveis, vamos encontrar outros objetos 

distintos daqueles que já relacionamos aqui e que, além de completar nossa visão de 

como seria o modo de viver do Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão e da família, 

nos ajudam a levantar outras hipóteses (Quadro 19). 

 

Quadro 19. Mapas e quadros do inventário de João Carlos da Silva Ferrão (1820) 
Quant. Descrição Valor 

6 Países (mapas?) pequenos de papel com suas guarnições de madeira 1$800 

5 Países maiores de papel com guarnição de madeira 1$500 

23 Quadros de retratos dos Monarcas do Reino de Portugal em 

sombra preta e guarnecidos de madeira de pinho, “tinta de preto”, 

com seus vidros de meia folha     

7$360 

1 Quadro da Restauração de Portugal com vidro de “folio” $800 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 63) 

 

A parte que se refere aos quadros “emoldurados” ou “guarnecidos” parece 

bastante peculiar para um inventário cujos objetos e modo de viver neles representados 

perpassam o século XVIII e concluem sua trajetória no início do século XIX. O escrivão 

os descreve como “países [...] de papel com guarnição de madeira”, sem se referir a 

“vidro”, como faz ao listar os quadros mais abaixo na lista. São mapas com um 

enquadramento de madeira que permite que fiquem abertos para a apreciação na parede, 

sem ser objetos de decoração ou de exposição, mas artefatos de trabalho. O escrivão que 

relacionou os itens inventariados é mais detalhista que a maioria, como é possível 

observar ao longo de todo o inventário, e lista os títulos dos livros e pormenores dos 
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móveis, das joias, da prata e também de louça de pedra, por exemplo. Se os países 

possuíssem vidro, entendo que o termo teria sido relacionado. 

Com relação aos quadros tanto dos “países” quanto dos “monarcas”, me 

parecem itens incomuns para serem encontrados em inventários nas Minas Gerais desse 

período. Os “países” ou mapas se relacionam diretamente ao ofício do Tenente Coronel 

Bernardo da Silva Ferrão e de seu filho, o Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão. 

Possuir seis mapas pequenos e cinco maiores tem uma relação direta com as funções 

militares. Infelizmente, mesmo o grande apreço aos detalhes, manifestado pelo escrivão, 

não o levou a listar os títulos ou os nomes das regiões que tais mapas ilustram e que 

poderiam retratar tanto uma parte do reino quanto da América Portuguesa. Nossa 

hipótese é que, se tiverem pertencido ao Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão, 

poderiam ter sido trazidos das praças onde serviu ao monarca, como o Alentejo, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Angra dos Reis ou até Montevidéu. Assim, o filho os teria 

herdado e, por isso, constam do inventário. 

Mas também existe a hipótese de que alguns, ou a maioria, desses mapas 

fossem da capitania de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, regiões onde o pai havia 

prestado serviço ao reino. Nesse caso, tanto poderiam ter sido adquiridos por seu pai, 

entre 1720 e 1764, quanto o próprio João Carlos os teria adquirido ou recebido do 

governo das Minas para cumprir seu trabalho. Maria Efigênia Lage de Resende faz 

referência a alguns mapas produzidos no fim da segunda metade do século XVIII por 

José Joaquim da Rocha, engenheiro militar português a serviço da coroa nas Minas, 

localizados em arquivos portugueses: 

 

o Mapa da Capitania de Minas Gerais, que consta de quatro comarcas, uma 

Cidade Episcopal, oito vilas e sessenta e seis paróquias; capelas, fazendas, 

registros, guardas e patrulhas de soldados; aldeias de gentio manso e bravo; 

caminhos, serras, matos e rios com suas partes; a divisa de suas comarcas e 
capitanias, que a guarnecem da parte do norte, sul e ocidente, com data de 

1777, e o Mapa do Julgado das Cabeceiras do Rio das Velhas e parte da 

Capitania de Minas Gerais com a divisa de ambas as Capitanias dada pelo 

capitão José Manoel, com data de 1796837. 

 

Além desses, há outros, reunidos pelo APM para o projeto denominado 

Atlas Histórico-Geográfico de Minas Gerais, que são 

                                                             
837 RESENDE, 1995, p. 14. 
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Mapa da Capitania de Minas Gerais com a divisão de suas Comarcas, 1778; 

Mapa da Comarca do Serro do Frio, 1778; Mapa da Comarca de Vila Rica, 

1778; Mapa da Comarca do Rio das Mortes, 1778 (todos pertencentes à 

Diretoria do Serviço Geográfico do Exército); Mapa da Comarca do Sabará, 

1778 (pertencente ao Arquivo Público Mineiro); Mapa do Rio Doce, 1798 

(pertencente ao Arquivo Nacional)838. 

 

A posse de alguns dos mapas acima seria natural para um militar que 

trabalhasse diretamente com o governador da comarca de Minas Gerais, como era o 

caso de pai e filho aqui relatados. Para explorar, fiscalizar e transportar, até os portos, as 

riquezas das Minas era necessário conhecer bem toda a comarca, os caminhos, os 

pousos, os acidentes naturais, os rios. 

Vamos tratar, agora, dos quadros da Restauração de Portugal e dos 

monarcas listados no inventário do Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão, filho 

do Tenente Coronel Bernardo da Silva Ferrão. Por constarem do inventário de bens 

pessoais do filho, a primeira hipótese levantada é a de que estivessem expostos na casa 

do inventariado. Em que ambiente, sala ou cômodo da casa não é possível saber. 

Mesmo assim, é bastante peculiar imaginar uma residência onde a vida de seus 

moradores se confunde tanto com a administração das Minas Gerais e com os interesses 

da coroa portuguesa. Pode ser que esses quadros pertencessem ao Tenente Coronel 

Bernardo da Silva Ferrão, logo que chegou em Vila Rica, em 1735. Os mapas, 

conforme citado anteriormente, se fossem de outras regiões do reino, teriam pertencido 

ao pai, mas, pelas datas de sua produção, aqueles da região de Minas teriam pertencido 

ao filho. 

A posse dos quadros representa, simbolicamente, a devoção de um vassalo 

cuja história se confunde com a do reino, dos monarcas, das mercês recebidas, das 

conquistas e da construção daquela Vila Rica para onde se mudou com sua família, 

viveu até o fim dos seus dias e transmite esse legado de nobreza conquistada aos filhos, 

mais especialmente ao único filho a se tornar militar como ele. 

São nomeadamente 23 “quadros de retratos de monarcas do reino de 

Portugal”. Usando de um anacronismo, qualquer residência que tivesse 23 quadros de 

                                                             
838  ÁVILA, 1989, p. 382-383 apud RESENDE, 1995, p. 14. 
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monarcas nas paredes, no século XVIII ou em outra época, se assemelharia a uma 

repartição pública ou deixaria bastante clara sua devoção aos seus governantes. 

Mais uma vez, lamentamos não dispor do inventário de Bernardo da Silva 

Ferrão, mas apenas do de seu filho, pois, se os bens relacionados no inventário de 1820 

aparecessem também no inventário de 1764, nossas dúvidas estariam esclarecidas e não 

seria necessário levantarmos hipóteses para compreender as fontes e o contexto 

analisados. Mas é preciso trabalhar com as fontes existentes. 

O quadro da Restauração é representativo da retomada do trono de Portugal 

e das glórias das batalhas travadas nesse sentido. Já tratamos da importância da 

Restauração para a retomada do poder por parte dos portugueses. Quanto aos quadros 

dos monarcas, caso tenham pertencido a Bernardo da Silva Ferrão, o último monarca 

que ele conheceu, ainda em vida e a quem serviu como vassalo, foi D. João V, o 25º 

monarca, mas, se excluirmos os três monarcas da dinastia filipina, que são justamente 

os reis espanhóis, do período da União Ibérica rejeitada pelos exaltadores da 

Restauração, teríamos 22 monarcas, ou seja, quase a quantidade de quadros dos 

monarcas inventariados. 

Outro detalhe é que, conforme descrito no inventário, sendo retratos em 

“sombra preta”, existe a hipótese que tenham feito parte de alguma coleção de 

xilogravuras do século XVIII trazidas do reino. A xilografia839 é utilizada para a 

reprodução de imagens em maior escala, portanto, a grande probabilidade é que a 

imagem que aparece no inventário seja uma cópia.  

Dentre os bens que o Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão deixou 

em seu inventário havia também uma pequena biblioteca, com 33 livros, possivelmente 

integrada ao espaço reservado às papeleiras, aos mapas e aos quadros da Restauração e 

dos monarcas de Portugal (Quadro 20).  

Quadro 20. Livros do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 
 Livros  

1 Livro de folio (?) com bastante uso intitulado Escola de Pallas em 

castelhano    

1$200 

1 Livro de folio (?) intitulado Dicionário das línguas portuguesa/francesa, 4$800 

                                                             
839 COSTELLA, 1984. A xilogravura foi inventada na China. Era uma técnica de gravura antiga, feita a 

partir de uma matriz entalhada na madeira e, depois, prensada sobre pano ou papel. De acordo com 

Antônio Costella, a gravura mais antiga conhecida, com essa técnica em papel, são orações budistas 

impressas no Japão, por volta do ano 770. Em torno de 1300, a técnica chegou à Europa, onde passou a 

ser bastante utilizada para ilustrar livros e também para produzir gravuras. 
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tomo segundo da primeira impressão     

6 Livros em oitavo da “História de Portugal” com bastante uso  1$800 

1 Livro de folio (?) pequeno com seus mapas, intitulado Método lusitano de 

desenhar em bom uso 

$900 

1 Livro de folio muito velho da História do Imperador Carlos quinto em 

castelhano 

$300 

2 Livros de quarto grande como primeiro e segundo tomos intitulados O 

Capitão de Infantaria Português 

1$200 

2 Livrinhos em oitavo com o primeiro e segundo tomo, intitulados Físico 

Matemática sobre os elementos de geometria 

$640 

2 Livrinhos em oitavo com o primeiro e segundo tomos dos Regimentos 

Militares  

 

$640 

1 Livrinho de quarto intitulado Instruções para o exercício dos Regimentos de 

Infantaria com seus mapas 

$960 

2 Livrinhos em oitavo a saber, um Regulamento de Milícias com seus mapas e 

outro de Instruções provisórias para cavalaria 

$600 

1 Livro de quarto pequeno intitulado Índice Militar $300 

1 Livrinho em oitavo do Regulamento de Cavalaria do Conde de Lipiz $300 

1 Livrinho em oitavo intitulado Instrução de Infantaria $300 

1 Livrinho em oitavo Dicionário Geográfico portátil em francês com bastante 
uso  

$300 

1 Livrinho em oitavo muito velho intitulado O Governador de Praças  $150 

1 Livrinho em quarto pequeno intitulado Evidência apologética e critica $300 

3 Livros de quarto intitulados Arte da guerra com o 1º, 2º e 3º tomos  1$200 

1 Livrinho de quarto intitulado Movimento da Cavalaria $300 

1 Livrinho de quarto intitulado Prontuário histórico  $200 

2 Livros de quarto intitulados O engenheiro português  $600 

1 Livrinho em oitavo pequeno intitulado Economia da vida humana  $150 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 81-84) 

 

É possível conhecermos, mesmo que de modo breve, três dos livros que 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão possuía em sua biblioteca. De acordo com Francis 

Albert Cotta840, sobre a formação do soldado português, um dos autores que aparecem 

na biblioteca inventariada, o Conde de Lippe considerava a leitura fonte para formar-se 

o espírito militar e prover-se de ideias, por ela se enriquecia com as luzes e com as 

experiências dos outros841 o conde incentivava os oficiais à leitura e disponibilizava 

uma biblioteca militar em cada regimento. 

Dentro os livros que deveriam estar nesta biblioteca constavam842, por 

exemplo, três diferentes títulos de A arte da Guerra, de diferentes autores: um deles do 

marechal de Puységur, outro do conde de Turim e o terceiro denominado Arte da guerra 

prática  de Grand Maison. Diante de mais de um título denominado A Arte da Guerra, 

                                                             
840 COTTA, 2004. 
841 COTTA, 2004, p. 113, o autor se refere às Memórias sobre os exercícios de meditação militar do 

Conde Lippe.  
842 COTTA, 2004, p. 114. 
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não é possível sabermos o autor do livro de mesmo nome que João Carlos possuía, 

sabendo que existem outros títulos de mesmo nome, bastante consagrados. De acordo 

com Cotta a biblioteca básica para a boa instrução militar, conteria também livros de 

memórias , instruções, reflexões e tratados militares. “Além dessas obras mencionadas, 

a biblioteca deveria possuir livros e regulamentos militares publicados na Espanha”843 

pois era conveniente se instruir do conhecimento militar dos seus vizinhos. 

Outra referência que encontramos foi do livro O capitão de infantaria 

português, com a teórica e a prática das suas funções, exercitadas assim nas armadas 

terrestres e navios, como nas praças e Corte844, de autoria de André Ribeiro Coutinho, 

“fidalgo da corte de Sua Majestade, coronel de um regimento de infantaria da Praça do 

Rio de Janeiro” e fazendo menção ainda ao Governador do Rio de Janeiro e das minas 

Gerais o “Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Gomes Freire de Andrada. O livro 

consiste em dois volumes com textos, ilustrações das manobras militares, mapas e 

instruções para o oficial militar superior que desejava conduzir bem as tropas em defesa 

do monarca. 

Sobre esta obra Cotta menciona que em 1751, André Ribeiro Coutinho 

afirmava que os soldados deveriam saber, por orientação de seus comandantes a 

“marchar, contramarchar, avançar, ladear [ conhecer seu lugar de batalhão, guardar 

distância [...] fazer guardas e sentinelas [...] para toda parte que forem mandados vão 

sem inquirirem o porquê”845 E ainda em quadro846 Cotta relaciona livros que o Conde 

Lippe indicava para instrução dos soldados. 

Consideramos uma biblioteca pequena a que foi levantada no inventário de João 

Carlos Xavier da Silva Ferrão, se compararmos, por exemplo, com outras bibliotecas 

das Minas Gerais no final do século XVIII, onde homens das “Luzes” se tornaram 

popularmente conhecidos por plantar ideias de conspiração contra a Coroa. Caso, por 

exemplo, da livraria do Cônego Luis Vieira da Silva com “um número total de 279 

títulos, distribuído sem 612 volumes”847 que além de constar em inventário de sequestro 

de bens da Inconfidência Mineira é relatado, como um dos mais instruídos e eloquentes 

de todos os conjurados. “A lista dos livros sequestrados mostra que o seu possuidor era 

                                                             
843 COTTA, 2004, p. 114. 
844 COUTINHO, 1751. 
845 COUTINHO, 1751, 163-164. 
846 COTTA, 2004, p. 111. Quadro 4.1. 
847 FURTADO, João Pinto. O manto de Penélope. 2002, p.237. 
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um espírito altamente cultivado e receptivo, uma inteligência aberta aos mais variados 

aspectos do saber”848 Não há exagero em afirmar que se não fosse a maior, seria uma 

das maiores bibliotecas nas Minas Gerais no período. Ainda sobre a biblioteca do 

Cônego 

 

Homem de escassos haveres, como o prova a relação de seus bens sequestrados 

pelas autoridades da Devassa, o Cônego Luís Vieira da Silva possuía entretanto 

uma livraria muito bem abastecida, realmente notável para o tempo e lugar. A 

lista dos livros sequestrados mostra que seu possuidor era um espírito 

altamente cultivado e receptivo, uma inteligência aberta aos mais variados 

aspectos do saber. 849 

 
 

Outra “livraria” também localizada em Mariana, que merece ser citada é a do 

advogado, graduado em Coimbra, José Pereira Ribeiro atuante naquela cidade, Ribeiro 

chegou a depor como testemunha na devassa da Inconfidência Mineira, mas limitou-se a 

permanecer em silêncio. Sua livraria era “composta por 204 títulos e 475 volumes”850 

entre sacros e profanos, sendo os da primeira categoria divididos em história 

eclesiástica, teologia, liturgia cânones e catecismo e este último em “direito, história; 

belas letras (prosa e poesia); filosofia; geografia; dicionários [...]; gramáticas[...]; 

botânica; medicina; química; matemática; economia; artes plásticas e arte militar”851 

que como Álvaro Antunes conclui nos mostra quão eclético é o conjunto de livros e 

com características particulares. 

Ainda sobre as livrarias existentes na capitania das Minas Gerais Luiz Carlos 

Villalta menciona que após examinar os inventários852 de leigos e clérigos [...]de 1714 a 

1822, chegou a classificar os donos de livros entre clérigos, advogados, boticários, 

cirurgiões, mercadores, licenciados, militares e proprietários de bens imóveis. De 

acordo com Villalta853 dos 37 clérigos inventariados, 22 possuíam livros, o que 

correspondia a 59,45% do número de padres, depois dos clérigos os maiores 

possuidores de livros seriam os maiores proprietários de bens raiz sem nenhum ofício 

ou patente o que se justifica pelo acesso que financeiro aos livros. Em seguida viriam os 

                                                             
848 FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do Cõnego, 1981, p. 18. 
849 FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do Cônego; Como era Gonzaga?; e outros temas mineiros. São 

Paulo: Ed. Itatiaia: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1981, p.18. 
850 Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, 2º. Ofício, códice C.I.M., auto 1162, ano 1798. APUB: 

ANTUNES, Álvaro A. Espelho de cem faces, p. 79. 
851 ANTUNES, 2004, p. 82. 
852 VILLALTA, 2015, p. 358. 
853 VILLALTA, 2015, p. 359. 



356 
 
 

detentores de patentes militares como aqueles que possuíam maior quantidade de livros 

o que não quer dizer que tivessem uma quantidade muito grande de livros. 

Aquela que permaneceu, no entanto, sendo a “mais impressionante livraria das 

Minas foi contudo a do cônego Luís Vieira da Silva, que morava em Mariana, sede do 

bispado, mas volta e meia andava na casa dos amigos em Vila Rica”854 de acordo com 

Laura de Mello e Souza que nos informa um número de livros diferente, mas sem deixar 

de ser ampla, foi “Luís Vieira da Silva nunca saiu de Minas, comprava os livros de 

comerciantes, alguns dos quais eram livreiros quase como os de hoje, outros os tinham 

em suas lojas misturados com os gêneros secos e molhados”855, apesar das ditas 

dificuldades 

 

O cônego tinha 270 obras, correspondendo a cerca de oitocentos volumes em 
latim, português, inglês, francês, italiano e espanhol. Além de dezenas de 

tratados dos doutores da Igreja, de dicionários, de obras científicas, dos 

clássicos greco-romanos, , dos expoentes do Renascimento português como 

João de Barros, Diogo do Couto, Sá de Miranda, contavam-se obras profanas 

decisivas para a formação do espírito ilustrado, como as de Raynal, Condillac, 

Lafittau, Montesquieu, Voltaire, a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, a 

Lógica do abade Antônio Genovesi, livros do padre Benito Feijó, de Hume, de 

Robertson, de Bielfeld...856 

 

 

 

Diferente do cônego foi outro conjurado no acesso aos livros 

 

Cláudio Manuel da Costa tinha estudado em Coimbra e frequentado as lojas 
onde vendiam livros na Corte. Sua biblioteca era muito boa para a época e o 

lugar, e do acervo referente a Leis e Cânones [...]com certa margem de erro, 

reconhecem-se naquele conjunto as obras de Francisco de Quevedo – as mais 

numerosas entre as literárias -, as de Camões, de Safo, de Anacreonte, as Flores 

de poetas ilustres, espécie de antologia publicada em 1605857 

 

 

São muitos os autores quinhentistas e seiscentistas na biblioteca de Cláudio 

Manoel da Costa, podendo-se perceber a influência dos autores que leu em sua poesia. 

Cada uma destas bibliotecas retrata quem são seus donos. A biblioteca de um militar de 

um poeta ou de um cônego, eclética, erudita e com livros proibidos como os que 

influenciaram os inconfidentes. 

                                                             
854 SOUZA, 2011, p. 133. 
855 SOUZA, 2011, p. 134. 
856 SOUZA, p. 133-134. 
857 SOUZA, 2011, p. 135. 
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Nosso ponto aqui é comparar os conjuntos de livros do Cônego Vieira, do advogado 

José Pereira Ribeiro e do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão. “As razões 

que levaram à aquisições dos livros guardam relações com aspectos de ordem pessoal, 

social, necessidades profissionais, de formação intelectual, enfim, relações de Ribeiro 

com seu tempo”858 isso falando do advogado Ribeiro, mas podemos afirmar que o 

mesmo se deu com os outros dois. O primeiro por seu grande domínio e interesse 

intelectual e o último apenas para atender às suas necessidades profissionais militares. 

Ao contrário do cônego que contornou todas as dificuldades para se abastecer das letras. 

A livraria que aparece no inventário deixado por João Carlos é pequena e 

direcionada para livros que parecem manuais técnicos para instruir-se sobre transmitir 

ordens, dominar estratégias de “guerra”, conhecer um pouco da história do reino 

Português e seus monarcas. Os dicionários e livros como “Escola de Pallas” permitem a 

aquisição de um pouco mais de conhecimento, mas não chegamos a considerar que 

tivesse um interesse por filosofia. Tampouco é possível saber se leu de fato tais livros. 

O cônego e o advogado conseguiram, de alguma maneira, sortir suas livrarias 

mesmo com as enormes dificuldades para a aquisição de livros, residindo distante da 

metrópole onde se poderia encontrar uma maior variedade de publicações, ou sob a 

limitação das proibições que resultava no contrabando de livros. Os membros da família 

Ferrão teriam, talvez, mais facilidades para adquirir uma maior variedade e quantidade 

de livros, se assim desejassem. 

Na lista de livros de João Carlos encontramos ainda “História de Portugal” em 

seis volumes e “O método lusitano de desenhar” são os únicos citados “com bastante 

uso” e “em bom uso” e talvez tenham sido manuseados e lidos por vários membros da 

família, não somente os homens, mas também as mulheres, pelo menos o primeiro. Se 

fosse o caso de alguém na residência se interessar por romances ou poesia teriam mais 

facilidade para adquiri-los que um dos conjurados, mas pelo inventario não é possível 

saber. Talvez existissem outros livros, mas não chegaram a ser inventariados. Nem 

todos se fizeram homens do Iluminismo no século XVIII. 

 

Na Europa mais rica do século XVIII, em uma rede bem definida de estradas e 

rotas de embarcações, a crescente capacidade de ler resultou no Iluminismo, o 

qual ofereceu ao mundo, entre outras coisas, os três conceitos cruciais do uso 

livre da razão, do método empírico da ciência e do progresso humano 

universal. Porque onde havia riqueza, havia escolas; onde havia escolas, havia 

                                                             
858 ANTUNES, 2004, p. 80. 
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mais instrução; e onde havia mais instrução, rápidos avanços ocorriam em toda 

área de atuação humana.859 

 

 

 

Era justamente esse avanço humano e intelectual que Portugal queria impedir 

nas terras de sua conquista da América. Daí a proibição de se publicar e deixar chegar 

no ultramar determinados livros. Proibiu não só a venda, mas também a impressão de 

livros, jornais, bem como a abertura de escolas, universidades e todo um contexto 

próprio das letras. 

 

Em Portugal, em 1768, criou-se a Real Mesa Censória, tribunal régio em cuja 

composição havia um maior número de clérigos que de leigos. A instalação 

desse órgão acompanhava a tendência geral de secularização da censura e fazia 

parte da política reformista, absolutista e regalista, teórica e prática, seguida 

pela Coroa portuguesa a partir do reinado de D. José I, expressando, desse 

modo, os interesses específicos do Reformismo Ilustrado português.860 

 

 

O acesso a livros ficou restrito a certos profissionais em suas áreas, bacharéis 

clérigos e oficiais das forças militares tinham acesso a conteúdos relacionados a esses 

ofícios sem que a Mesa Censória os incomodassem, não somente no caso de 

particulares, por exemplo, “quase todas as bibliotecas do século XVIII, em países de 

idioma inglês, haviam sido fundadas por associações particulares e, assim, refletiam na 

maior pare o interesse específico do negócio, da profissão ou do título de tais 

associações”861, no mais, para além da formação profissional, determinados conteúdos 

eram considerados proibidos por questões morais ou políticas. A censura no século 

XVIII, sob as Luzes, era “dividida entre o Desembargo do Paço, os Tribunais 

Eclesiásticos e a Inquisição, cada qual com dois examinadores”862 e era bastante morosa 

para liberar ou proibir as obras. 

As grandes bibliotecas foram um costume iniciado naquele século, afinal “foi 

durante do século XVIII que reis, príncipes, condes e bispos em toda a Europa iniciaram 

a construção de enormes bibliotecas no estilo mausoléus clássicos para abrigar as obras 

que eles próprios passaram, às vezes, a ler e a estimar mais que todas as posses.”863 

                                                             
859 FISCHER, 2006, p. 233. 
860 VILLALTA, 2015, p. 171. 
861 FISCHER, 2006, p. 238. 
862 VILLALTA, 2015, p. 176. 
863 FISCHER, 2006, p. 237. 
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Contrastando as bibliotecas acima mencionadas por quem se dispunha a usos tão 

diferentes como os apresentados é possível perceber que os livros inventariados 

relacionam-se a um contexto do ofício de João Carlos e do momento vivido. De acordo 

com Christiana Mello na segunda metade do século XVIII 

 

A busca do governo português por uma maior centralização político-

administrativa provocou mudanças nas instituições políticas e militares outrora 

dotadas de certa autonomia. Uma política régia que se estendeu pelos domínios 

ultramarinos portugueses e, no Estado do Brasil, foi implementada por seus 

representantes: o vice-rei, os capitães-generais e os governadores das 

capitanias, todos comprometidos em seguir com obediência às instruções da 

Metrópole.864 
 

 

 

Significa que o Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão esteve à frente de 

implementar todas essas mudanças que Christiane Mello chamou de pedagogia militar 

sendo Ribeiro Sanches responsável por propor ao Marquês de Pombal o que chamou de 

“Escola Militar ou dos Nobres”, ao que a autora complementa que 

 

A proposta de Ribeiro Sanches para a utilização da pedagogia militar foi 

construída a partir de uma concepção abrangente da instituição militar, em que 

esta instituição não entraria apenas identificada com as –não menos 

importantes – atividades de guerra ou combate, mas também com um processo 

educacional pleno do sentido de disciplina e ordem presente na nova 

fundamentação teórica do poder do Estado.865 
 

 

 

Como uma instrução fundamentada por livros, manuais e regras destinadas à 

toda uma “educação militar” vinha da coroa portuguesa uma espécie de nivelamento de 

regras e normas destinadas ao corpo de oficiais. 

Graças ao detalhamento que o inventário apresenta, é possível saber os títulos 

das obras, e alguns de seus autores. O acervo listado tem algum interesse, pois permite 

conhecer a que tipo de leitura se dedicaram pai e filho (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Índice de livros do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

                                                             
864 MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. Forças militares no Brasil Colonial: Corpos de Auxiliares 

e de Ordenanças na segunda metade do Século XVIII. Rio de Janeiro: E-Papers, 2009, p. 80. 
865 MELLO, Christiane F. P. de. Forças militares no Brasil Colonial, 2009, p. 81-82 
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Tipo de livros Volumes  

Livros de infantaria e conhecimentos militares 

 

15 45,5% 

Livros de conhecimentos gerais, desenho e dicionários 

 

8 24,2% 

Livros de “História” 

 

10 30,3% 

Total 33 100% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 81-84) 

 

Em sua maioria, num total de 45,5%, são livros de infantaria e instrução 

militar. Outra parte dos livros é sobre a História de Portugal, 30,3%, e o restante, 

24,2%, pode ser considerado de conhecimentos gerais, cujos autores não foram 

descobertos, apesar dos nossos esforços.  

 

 

4.2.5.3 Estrebaria: cavalos, seges e ferros 

 

 

Para completar os bens destinados à atividade profissional militar, o 

inventário nos mostra itens de estrebaria, como selas, ferros, cavalos e carruagens 

(Quadro 21).  

 

 

Quadro 21. Itens de estrebaria no inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

 Estrebaria   

2 Selas com coxim de camurça, com seus ferros 9$600 

3 Selas de pajem com seus ferros 10$200 

3 Teliz (?) (1 de couro e pele de baeta vermelha, 1 e couro e baeta encarnada e 1 de pano) 6$600 

1 Mala de couro preto forrada de baeta vermelha 1$800 

1 Sege (carruagem) coberta de vaqueta preta com ferragem amarela, silhões (?) 180$000 

1 Sege pequena/antiga coberta de vaqueta preta, ferragens como acima e estribos de ferro 140$000 

1 Parelha de machos (?) pelo de rato muito idosos (?) 40$000 

1 Cavalo russo “foveiro” (?) de boa idade 50$000 

1 Cavalo alazão já velho 18$000 

1 Besta muar rosilha muito velha 12$000 

1 Par de estribos de latão lisos e muito usados 1$800 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 84-85) 
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O par de cavalos parece ser destinado às carruagens, uma vez que aparecem 

listados em conjunto. Quanto aos demais cavalos, acreditamos que aquele denominado 

“cavalo russo”, de maior valor, seria de uso do Marechal João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão, bem como uma das selas melhor avaliadas também. Os outros cavalos, bem 

como as selas, denominados “de pajem”, indicam de quem seria seu uso, de alguns 

escravos de propriedade da família que fizessem serviços externos ou que auxiliassem 

ao Marechal, mas não em funções militares, pois, para isso, teria seus subordinados, 

com devido treinamento e funções destinadas a tal fim. 

As carruagens podem ter sido de uso do Marechal, mas também das demais 

pessoas da casa, as mulheres, por exemplo, para transporte. Pela falta de detalhes com 

relação à carruagem não é possível saber se seria um carro de transporte de gêneros de 

todo tipo como lenha, alimentos, por exemplo ou se para o transporte de pessoas. 

Carruagens não são comumente listadas em inventários das Minas Gerais, daí as vermos 

como bens que concedem status e que dão destaque social aos seus donos. São bens de 

mais difícil acesso e possuídos por poucos sujeitos ou famílias em Vila Rica, no século 

XVIII. A definição de nobreza do século XVIII lista claramente que o modo de “viver à 

lei da nobreza” consiste em possuir cavalos, carruagens e tratar-se com pajens, que, no 

caso da América portuguesa, significavam escravos. 

 Em sua biografia familiar, Thomaz Brandão, descendente da família de 

Bernardo da Silva Ferrão e de Dona Francisca de Seixas da Fonseca, tenta reconstruir o 

que sua imaginação enobrecedora concebe da família, quando trata do uso da carruagem 

em possíveis passeios de Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, que, 

assim como suas tias Teresa e Catarina,  

 

para transitar pelas declinosas ruas da vila tinha à sua disposição pequena e 

luxuosa sege, tirada por parelha de raça. Ao rodar da bela carruagem pelas 

calçadas, quase todos paravam ou se voltavam para tentar ver, ainda que de 

relance, aquela peregrina flor desabrochada entre os fraqueados de Vila 

Rica866. 

 

Descontando-se o exagero “romântico” herdado pelo autor de finais do 

século XIX, em se tratando de um carro puxado por cavalos, que se deslocava pela Vila 

                                                             
866 BRANDÃO, 1932, p. 117-118. 



362 
 
 

Rica do século XVIII, deve ter chamado mesmo a atenção dos transeuntes, a maioria a 

pé e alguns tantos a cavalo, isso se estivermos falando de uma carruagem e não de uma 

carroça o que não fica claro no inventário. As carruagens eram um objeto que poucas 

famílias deveriam possuir e não encontramos muitos registros de seges ou de carros 

puxados por cavalos nos inventários da capitania. De fato, quando tais “carruagens” 

passavam pelos becos, pelas ladeiras e pelas ruas, e muitos deveriam olhá-las, mas não 

os entendemos como objetos luxuosos que representassem “gente rica, fidalga e 

palaciana”867 como brandão escreve e tenta fazer parecer, à maneira europeia. Existe a 

possibilidade de haver mesmo a necessidade de um tipo de carruagem que permitisse o 

transporte das tias, com certa idade, para se deslocarem pelas ladeiras de Vila Rica. O 

que queremos dizer é que a família mantém características do “modo de viver à lei da 

nobreza”, adaptado à realidade da capitania mineira, como descrito, pois possui cavalos, 

“seges” e escravos, mas não possui o mesmo fausto do reino. 

A seguir relacionamos os hábitos da Ordem de Cristo e de Avis que constam 

do inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão, bem como acessórios usados para 

vestí-los. Era comum aos membros de irmandades religiosas vestirem seus Hábitos em 

procissões na capitania das Minas Gerais, para participar do translado de santos entre os 

templos religiosos. Os Cavaleiros de ordens religiosas como a Ordem de Cristo e Avis 

detinham enorme prestígio e posição de destaque nesses trajetos. 

 

Quadro 22. Hábitos no inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

 Trastes de Ouro  

1 Hábito de Cristo com cruz de lata toda chapeada de ouro quebrado 16$800 

1 Hábito de Cristo com esmalte engastado em ouro, com seus raios e laço 

também de ouro 

17$850 

1 Umas cadeias de ouro de relógio com dois sinetes 14$400 

1 Botão de ouro 1$050 

1 Chave de relógio de chapa e algofres de ouro 1$200 

1 Castão de ouro lavrado com sua respectiva argola e ponteira, tudo muito 

antigo 

36$300 

1 Dito (igual acima) pequeno  7$200 

 Trastes de Pedra  

1 par de fivelas de pedras de crisólitas engastadas em prata 3$200 

1 par de fivelas para calção de crisólitas assentadas em ouro com seus algofres 

de ouro francês e xarneiras de prata modernas 

6$000 

 Hábitos de Avis  

1 Hábito Tallar de São Bento de Avis assentado em prata forrada com oito 

diamantes no centro da Cruz e um laço de diamantes assentados em prata 

120$000 

                                                             
867 BRANDÃO, 1932, p. 121. 
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com argola de ouro e no mesmo laço um coração com cruz da comenda  

1 Hábito de São Bento de Avis assentado em ouro com um coração e cruz da 

comenda 

12$800 

1 Hábito de Avis com círculo de pedras brancas assentadas em prata com um 

laço de diamantes e nela coração e cruz da comenda 

9$600 

1 Hábito de Avis de crisólitas com algofres de ouro francês em roda oitavado 

em prata com um lacinho de crisólitas, coração e cruz da comenda 

12$000 

1 cruz de Hábito de Avis de pedras verde assentada em ouro com laço em 

forma de raios de ouro com crisólitas no centro e nele o coralão da cruz da 

comenda 

8$000 

1 medalha de São Bento de Avis de vidro com círculo e argola de ouro 3$000 

1 medalha de Hábito de São Bento de Avis assentada em ouro francês com 

algofres de mesmo em roda 

2$000 

1 fivela de ouro cumprida oitavada qe serve nos hábitos $4800 

1 fivela de ouro oitavada, pequena que serve para os ditos hábitos $700 

1 fivela de ouro que serve para os ditos hábitos $700 

1 fivela de ouro francês que serve para os ditos hábitos $300 

1 fivelinha que serve nos ditos hábitos de crisólitas $960 

 

Em seu testamento João Carlos pede que seu “corpo seja envolto em hábito de 

São Bento de Avis, aonde sou professo levando o escapulário de Nossa Senhora do 

Carmo, será conduzido em depósito para a Igreja Matriz desta freguesia aonde quero ser 

sepultado”868 O inventário relaciona 2 hábitos da Ordem de Cristo e 4 hábitos da Ordem 

de Avis, todos bem avaliados. Devia possuir um terceiro hábito da Ordem de Avis com 

o qual foi sepultado, por isso não poderia constar em inventário. Um dos hábitos da 

Ordem de Avis, com cruz da comanda, alcança a avaliação de 120$000. São muitos 

outros ornamentos e paramentos que entram na composição da vestimenta e que 

podemos considerar um tipo de joia masculina como fivelas, botões e medalhas de ouro. 

Existe a possibilidade que pudesse ter herdado algum dos hábitos da Ordem de Cristo 

de seu pai, mas não é possível comprovar isso. 

Ainda hoje é um costume que permanece, pelo menos no que diz respeito à 

participação em tais celebrações. João Carlos Xavier da Silva Ferrão fazia parte de 

algumas irmandades religiosas de Vila Rica conforme registra em seu testamento “sou 

irmão da Ordem de Nossa Senhora do Carmo desta vila e as Irmandades do Santíssimo 

Sacramento e de Nossa Senhora da Conceição desta mesma freguesia e do Senhor dos 

Passos do Ouro Preto e a cada uma das quais meu testamento satisfaça o que dever de 

anuais”869 e a todas estas ordens religiosas devia também sua devoção e participação nas 

celebrações e procissões, conforme mencionamos.  

                                                             
868 GOMES, 1966, p. 36. 
869 GOMES, 1966, p. 36. 
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Para concluir os itens do inventário de João Carlos da Silva Ferrão temos em 

torno de 120 peças de roupas de uso pessoal, mas muitas de uso em serviço, 

relacionamos abaixo as melhor avaliadas, para relação completa ver anexo com relação 

completa dos bens inventariados. 

 

Quadro 23. Roupas pessoais no inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Quant. Roupa de cor Valor 

1 Farda de pano azul ferrete, forrada de casimira branca, toda bordada de fio 

de ouro com seu crachá [?] da comenda de Avis bordada de fio de ouro e 

prata tudo próprio para o posto de Marechal, nova em folha, sem ser vestida 

30$000 

? Dragonas de canutão [?]de ouro com palmatória de galão de esteira com 
duas estrelas bordadas de fio de prata próprias do posto de Marechal, ainda 

novas 

50$000 

1 Fiel com liga de retrós e ouro e uma borla [?] de canutão de prata ainda novo 9$600 

1 Farda de pano azul com bastante uso aparelhada de fio de ouro com seu 

crachá da comenda de Avis, bordado de fio de ouro e prata, próprio do posto 

de Brigadeiro 

8$000 

1 Farda de pano azul forrada do mesmo, guarnecida nas mangas e gola de fio 

de ouro com seu Caraxa bordado de fio de prata e ouro com bastante uso 

6$000 

1 Casaca de pano azul ferrete, forrada do mesmo com bastante uso e a gola 

danificada 

2$400 

1 Calças de casimira azul ferrete com seu bordado de fio de ouro dos lados de 

fora da braguilha   

4$800 

1 Calças de casimira cor de camurça bordadas de fio de ouro pela frente e 

lados, tudo com bastante uso 

2$400 

2 Calção de casimira cor de cana forrado de branco 2$400 

1 Banda de retrós carmesim com bastante uso e disciplina de fio de prata e 

retrós azul 

9$600 

1 Banda de retrós azul carmesim muito rota 2$400 

1 Chapéu de Brigadeiro com tope e bambolins de canutão circulado de penas 

de garça com seu uso 

10$000 

1 Chapéu armado com galão de fio de esteira, presilhas de fio de ouro, 

circulado de plumas de garça com muito uso 

6$000 

1 Chapéu armado com presilhas bambolins de “canutão” de ouro muito usado       2$400 

? Pedaços de galão de ouro velho 1$400 

1 Capote de baêta escuro em bom uso 3$600 

 Roupa de ouro  

23 Camisas de Bretanha de França com seus falhos nas aberturas 41$600 

3 Camisas de Bretanha de França com bastante uso 1$350 

11 Pares de meias de linha usadas 1$200 

16 Lenços brancos de pescoço de três pontas em bom uso 3$200 

1 Lenço branco de pescoço de três pontas, bordado de ouro $300 

5 Jalecos de fustão branco de diversos lavores, muito usados 1$000 

5 Ceroulas de pano de linho com bastante uso 
 

2$000 

 Mais roupa de cor  

1 Calção e jaleco de cetim cor de ouro com raminhos da mesma cor muito 

usado 

$150 

1 Calção e jaleco de casimira cor de camurça com seu galão de ouro estreito 

na veste, tudo muito usado 

1$200 

1 Saco de damasco verde forrado de tafetá da mesma cor com cordões de 

retrós com bastante uso 

2$400 

1 Manto de esmilha [?] com bastante uso com suas bordas de retrós branco 12$800 
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1 Manta de pano azul com capeladas, tudo com folhos de durgueste [?] branco 

e galão de ouro bastante usado, forrado de encarnado e coxim de camurça 

7$200 

1 Xales [?] de capeladas de pano azul com seu galão de ouro de esteira em 

bom uso 

12$000 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomes (1966, p. 84-85) 

 

A relação parcial acima indica que o inventariado possuía roupas de acordo com 

a posição ocupava na sociedade e principalmente em seu ofício militar e status da 

família na capitania de Minas Gerais. Não é nosso objetivo aprofundar a questão da 

indumentária militar, nos interessa como o ofício de João Carlos entra na composição 

da posição. As roupas com ornamentos em ouro, por exemplo, para além do uso do 

fardamento militar tem significado, de posição social e econômica. 

 

O traje militar teria duas características distintas: a qualidade funcional e a 

simbólica. A base de criação dos uniformes militares não seria apenas para 

evitar que as tropas em combate se tomassem umas pelas outras, mas, 
fundamentalmente, criar o chamado “espírito de corpo”, tanto na guerra 

quanto na paz. A farda diferencia o soldado das demais pessoas, possibilitando 

sua fácil identificação. COTTA, 2004, p. 115-116 

 

 

O primeiro item relacionado é uma farda com ornamento em ouro, comanda de 

Cavaleiro da Ordem de Avis que havia conquistado em 1803870 “sem ser vestida”, em 

conjunto, avaliados em 89$600 réis, os três primeiros itens parecem compor um 

fardamento completo, para uso em ocasião singular que não chegou a ocorrer. A 

informação foi dada ao escrivão pela inventariante, Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. 

Única herdeira de João Carlos da Silva Ferrão, àquela altura da vida moravam apenas os 

dois membros da família na Casa Grande, agora sozinha. 

As outras fardas, casacas, calças, calções, meias, camisas de Bretanha, lenços e 

chapéus, como o de Brigadeiro, relacionado e com seu uso, indicando que sempre vestiu 

e se comportou como militar que herdou do pai os serviços. 

Chama nossa atenção o legado dos serviços de João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão. Consta de seu testamento que “deixo os serviços que tenho prestado a Sua 

Majestade ao Capitão Venâncio Xavier da Silva Ferrão ao presente no Rio de 

Janeiro”871 o que indica a grande possibilidade de que Venâncio tenha sido filho de João 

Carlos. Como já foi tratado aqui, os testamentos são espaços onde se acertavam as 

pendências materiais e espirituais de uma vida inteira. O nome do herdeiros de seus 

                                                             
870 ANTT, MCO, HOSBA, Letra J, mç. 2, n. 27. 
871 GOMES, 1966, p. 36. 
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serviços e o fato de ter legado a ele seus serviços, assim como seu pai, Bernardo da 

Silva Ferrão havia legado ao próprio João Carlos são bastante significativos nesse 

sentido. 

Ao longo do capítulo, quando mencionamos o inventario de João Carlos Xavier 

da Silva Ferrão, grifamos alguns itens e objetos como aqueles que permaneceriam de 

posse de Mara Dorotéia Joaquina de Seixas, para compararmos, afinal o que ela própria 

deixaria aos seus herdeiros Francisca e Anacleto, em 1853. 

 

Quadro 24. Inventário de Maria Dorotéia Joaquina de Seixas (1853)  

Quant Descrição 

 
Avaliação 

1820 

Avaliação 

1853 

 Prata 

 

  

1 Salva pequena de prata em bom uso com peso de setenta e 

duas oitavas872 

7$600 14$400 

 Cobre   

1 Bacia de cobre em bom uso com peso de doze libras 3$900 7$680 

1 Tacho pequeno de cobre muito usado e com remendo no 

fundo, com o peso de cinco libras e meia 

2$100 

 

1$650 

 Móveis 

 

  

1 Espelho grande já muito usado com suas molduras 9$600 6$000 

1 Quadro grande com seu vidro de – do Elliton – em bom uso873 $800 2$000 

23 Quadros pequenos com seus vidros e diferentes estampas de 

retratos dos Monarcas do Reino de Portugal em sombra preta 

e guarnecidos de madeira de pinho, “tinta de preto”, com seus 

vidros de meia folha     

7$360 

 

6$900 

11 

 

Cadeiras antigas de jacarandá com pés de cabra e muito 

usadas 

19$200 

 

7$040 

4 Tamboretes cobertos de sola muito usados  1$280 

1 Poltronas muito antiga, de enconto com pés de cabra  1$000 

2 

 

Mesas de jacarandá preto com pés de cabra em bom uso e 

próprias para sala 

3$600 

 

8$000 

1 Mesa de madeira branca com gaveta, muito usada  2$000 

1 Catre de jacarandá muito velho 4$000 3$000 

1 Colcha de damasco carmesim com babado e bastante usada874 6$400 4$000 

 Trastes de capela 
 

  

1 Cálice, patena e colher pequena, tudo de prata e em bom uso 13$310 24$200 

1 Par de galhetas de vidro com seu prato $320 $320 

1 Missal com sua estante em bom uso 4$800 5$100 

1 Ornamento composto de casulas e manípulos, sendo um roxo 

e outro branco em muito bom uso 

4$800 

 

4$800 

                                                             
872 A partir do peso declarado foi possível comparar com o Inventário de João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão e saber que se tratava do mesmo item, no caso este e os demais itens de metais. Não informamos o 

peso de todos os itens no inventário do tio de Maria Dorotéia pois se tornaria ainda mais extenso. 
873 Acreditamos ser o mesmo quadro da Restauração, pois era o único quadro grande que constava no 

inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão. Relatado próximo aos 23 quadros de monarcas 

portugueses. 
874 O inventário incluiu o item em móveis. 
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1 Alva muito usada  1$200 

2 Corporais $960 $480 

5 Véus de tafetá muito usados 1$200 $600 

 Bens de raiz 

 

  

1 

 

Morada de casas baixas, coberta de telha muito arruinada com 

um grande quintal todo murado de pedras e uma água limpa 

dentro  a um lado do Chafariz da Ponte de Antônio Dias 

2$400$000 

 

1:400$000 

1 Morada de casas de sobrado coberta de telhas, de número 

cinco com pátio e quintal situada na Rua Direita de Ouro 

Preto que confronta por um lado com casa que foram do 

finado Antônio do Carmo Magalhães e por outro com as de 

José Reis Coutinho 

 

 850$000 

 Dívida ativa   

 Credito passado a sua testadora pelo finado José Felício da 
Silva em data de 25 de outobro de 1848 ( (...) com o prêmio 

de 10% ao ano, pagos de seis em seis meses e o principal por 

todas as vezes que for pedido, cujo prêmio se acha pago 25 de 

abril de 1852, data do último recibo lançado no dito crédito e 

cujo principal de seiscentos mil réis sai à margem 

 600$000 

 Dívida passiva   

 (...) ficou a dever à testamenteira do finado Luiz Cardoso 

Fontes em São João del Rey 

 400$000 

 Total do inventário  4:351$650 

 Partilhas amigáveis que fazem os herdeiros (...) Dr. Anacleto 

Teixeira de Queiroga e Francisca de Paula Manso de Seixas 

  

 Francisca de Paula Manso de Seixas 

Manoel Fernandes Fraga 

Francisco do Nascimento de Jesus 

Francisco Ribeiro caffe (?) 

  

Fonte: Anuário do Museu da Inconfidência- Ouro Preto - 1952 

 

Se compararmos o inventário de João Carlos Xavier da Silva Ferrão (1820) e 

Maria Dorotéia Joaquina de Seixas (1853) percebemos a imensa diferença entre eles. 

Diante do primeiro inventário o segundo, realizado 33 anos depois, se mostra bem 

inferior em relação às posses da família. Se o primeiro inventário possui móveis, louças, 

metais, prataria, fivelas, botões e moedas de ouro, joias, hábitos da Ordem de Cristo e 

de Avis, fardas, carruagem e cavalos. O segundo parece possuir o básico para habitar a 

grande casa, de enorme terreno, no meio da então Ouro Preto. O número de móveis é 

bem reduzido, assim como objetos de uso diário e doméstico, dentre os quais estão bens 

que não constavam no inventário anterior, 4 tamboretes, 1 poltrona, 1 mesa de madeira 

branca e 1 alva muito usada. 

Os bens de raiz são os mais valorizados, embora a casa da família tenha perdido 

seu valor em 1 conto de réis, passando de 2$400$000 em 1820 para a avaliação de 

1$400$000 em 1853. Existe uma outra casa que logicamente não constava no inventário 

de João Carlos, por se tratar da residência onde moravam seu pai, sua mãe, irmãs e 
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irmãos antes de ficarem órfãos por parte de mãe, um sobrado situado na Rua Direita e 

avaliada em 850$000. 

O inventário de Maria Dorotéia possui ainda dívida ativa de 600$000 e dívida 

passiva de 400$000, importa que o dinheiro a receber é maior que o valor da dívida e o 

registro das informações que poderão reger o trabalho dos inventariantes e herdeiros. 

Com seu falecimento e o fechamento de seu inventário Maria Dorotéia Joaquina 

de Seixas fecha todo um ciclo referente à família e ao modo como viveram à lei da 

nobreza entre 1736, quando chegaram à capitania das Minas Bernardo da Silva Ferrão e 

D. Francisca de Seixas da Fonseca e 1853 com o segundo inventário. 

Maria Dorotéia viveu desde sua infância naquela mesma casa, criada por suas 

tias e tio, que arrematou a casa da família antes de morrer e onde Maria Dorotéia viveu 

até o fim de sua vida. Casa construída por seu avô Bernardo da Silva Ferrão, que foi 

objeto de disputa na justiça pelos herdeiros. Casa com amplo quintal, pomar, pátio e 

inúmeros cômodos, ali viveu Maria Dorotéia que de acordo com o inventário conviveu 

até sua morte com os quadros de 23 monarcas de Portugal e outro que retrava a 

Restauração de 1640. Olhando pelas janelas voltadas para a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, em cujo jazigo, no interior do templo, haviam sido sepultados todos os 

membros da família que permaneceram vivendo em Minas Gerais, inclusive ela mesma 

quando faleceu em 10 de fevereiro de 1853. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a Restauração portuguesa e ao longo do século XVIII, uma nova forma de 

nobreza, civil e militar, foi incorporada e regulamentada no direito e no costume 

português. A própria expressão que determina o “modo de viver à lei da nobreza” indica 

que a nobreza e quem vive “dentro dela” era determinada e regulamentado pela lei. 

Quem regulava este modo de viver, que envolvia não apenas as mercês dadas aos 

vassalos mas o funcionamento da máquina de exploração do império português, era o 

monarca, com todo o simbolismo do poder que carrega consigo. Simbolismo este que 

era dividido com aqueles a quem o monarca “ungiu” com a mercê da nobilitação. 

A lei que determinava quem e como viver à lei da nobreza visava, como 

dissemos ao longo do trabalho, evitar fraudes genealógicas e de sangue e banalizar a 

nobreza em si. O monarca, por outro lado, ao fornecer garantias legais aos “legítimos” 

condecorados com regalias, isenções e remunerações potencializou todo um quadro de 

funcionários régios dispostos a servirem ao monarca no processo de conquista, garantia 

de posse e exploração dos recursos e riquezas disponíveis nas terras conquistadas. Com 

isso foi inventada uma nova tradição, uma relação de ganha-ganha para o nobilitador e o 

nobilitado. 

Ressaltamos que mesmo a nobreza dita de sangue foi nobilitada pelo rei, no 

momento da restauração. Aquelas 60 primeiras Casas dos Grandes, sem real experiência 

militar, ao usar seus recursos financeiros a favor da luta pela retomada do trono de 

Portugal, foi premiada com a fidalguia, brasões de armas, hábitos das ordens militares, 

terras, acesso a altos cargos na governança das terras do ultramar, e distinções que 

remontariam a seus descendentes. Modelo a ser repetido por outro tipo de nobreza, civil 

que relacionada a Bernardo da Silva Ferrão. 

O modelo de governar por meio da expectativa criada nos vassalos, sobre a 

distribuição de títulos de nobilitação, no entanto, foi adaptado a cada diferente 

conquista. A governança e a defesa militar nas minas eram contra inimigos internos que 

dificultassem as remessas de ouro para a metrópole. Entre as inquietações dos 

governadores que serviam à Coroa estavam as rebeliões e a preocupação em evitar 
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qualquer foco de descontentamento, para isso buscava-se garantir o abastecimento de 

gêneros, foram criadas as Câmaras em momentos cruciais para apaziguar as disputas 

internas, dentre tantas outras iniciativas. O monarca precisava de vassalos fiéis nas 

Minas Gerais, a eles eram dadas honras simbólicas e sesmarias. 

Em Vila Rica Bernardo da Silva Ferrão e D. Francisca de Seixas da Fonseca 

cumpriram bem, nas Minas Gerais, as funções que a Coroa demandava. Lá 

materializaram em sua casa da linhagem e da nobreza, recebida como mercê régia, um 

espaço onde serviram à Coroa portuguesa e deixaram descendentes também capacitados 

para continuar a servir ao rei nos lugares de “armas” e de “letras”. Seus filhos e filhas 

casadas com sujeitos históricos de mesmo perfil se espalharam servindo no reino e em 

mais de uma capitania da América portuguesa. Também seus netos e netas se 

destacaram deixando “larga descendência”. 

Deste modo manteve-se erguida por mais de um século, a casa construída no 

Antônio Dias, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a casa símbolo, a casa 

com sua capela, seus móveis, louças, prataria, cavalos e carruagens, decorada com 

monarcas de Portugal e o quadro da Restauração portuguesa, símbolo maior da 

fidelidade à monarquia que um vassalo e sua família poderiam dedicar. Restauração que 

impulsionou e uniu toda trajetória de uma família e de um império. 
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AHU, ACL, CU, 035, cx. 9, doc. 658. Ofício do Chanceler da Relação do Porto que 

serve de governador das Justiças, Francisco Roberto da Silva Ferrão. Ao Secretário de 

Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, informando sobre a leva dos 

soldados presos, sentenciados para degredo na Índia ou Moçambique que embarcam 

para Lisboa no iate Nossa Senhora da Lapa de que é mestre Custódio José Coelho para 

serem encaminhados à Casa da Índia. Anexo: Lista. Porto, 18 de fevereiro de 1792. 

AHU, CU, BRASIL-GERAL, cx.11, doc.1013. Requerimento de Bernardo da Silva 

Ferrão Ten. Mestre de Campo General da Minas, 05 de outubro de 1749. 
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AHU, CU, cx. 10, doc. 784. Aviso Do Secretário dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra e interino da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de Souza Coutinho ao Presidente 

da Mesa de Consciência e Ordens, Francisco Antônio Marques Giraldes de Andrade, 

remetendo o requerimento do Tenente Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão, para 

que fosse consultado; e os requerimentos do presbítero secular da cidade de São Paulo, 

Antônio Xavier de Sales e do religioso Carmelita Frei Inácio Joaquim de Natividade e 

Almeida. Queluz,16 de abril de 1795. 

AHU, CU, cx. 13, DOC. 1136. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão, ao rei 

D. José I, solicitando confirmação de sesmaria no sítio de Itambé, Termo de Vila Nova 

da Rainha. Vila Rica, 23 de março de 1753. 

AHU, CU, MG cx. 178, doc. 28. Consulta do Conselho Ultramarino Sobre 

requerimento de Antônio Simplício de Sequeira Pede a “sobrevivência” do ofício de 

escrivão da Receita e Despesa da Casa de Fundição do Rio das Mortes, por morte do 

serventuário Bernardo da Silva Ferrão. São João del Rei, 27 de novembro de 1805. 

AHU, CU, MG, cx. 04, doc. 380. Carta de sesmaria concedida a Manuel de Seixas da 

Fonseca, morador no Sítio das Congonhas, passada por D. Lourenço de Almeida, 

Governador das Minas Gerais, de uma légua de terra na Casa Branca. Minas Gerais, 02 

de novembro de 1723. 

AHU, CU, MG, cx. 06, doc. 527. Requerimento de Manuel de Seixas da Fonseca, 

morador de Congonhas, comarca de Vila Rica de Ouro Preto, solicitando a confirmação 

da carta de sesmaria de meia légua no Ribeirão que se chama Casa Branca. Minas 

Gerais, 10 de março de 1725. 

AHU, CU, MG, cx. 101, doc. 8093. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Sargento-Mór do Regimento de Cavalaria Auxiliar de Dragões da Comarca do Rio das 

Mortes, pedindo sua confirmação no exercício do referido posto. São João del Rei, 12 

de setembro de 1771. 

 

AHU, CU, MG, cx. 101, doc. 8097. Requerimento João Carlos Xavier da Silva 

Sargento-Mór do Regimento da Cavalaria Auxiliar dos Dragões da Vila de São José e 

suas anexas, Comarca do Rio das Mortes, solicitando ao Rei D. José I, a mercê de o 

autorizar a deslocar-se ao Reino Ferrão. São João del Rei, 27 de setembro de 1771. 

 

AHU, CU, MG, cx. 104, doc. 8313. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Sargento-Mór da Cavalaria de Dragões Auxiliares da Vila de São José e suas anexas, 

pedindo que se registre a ordem pela qual o Rei determinava que se concedesse 

informação sobre o pedido de confirmação do requerente no referido posto. São João 

del Rei, 18 de janeiro de 1773. 

 

AHU, CU, MG, cx. 104, doc. 8359. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Sargento-Mór do Regimento de Cavalaria de Dragões Auxiliares da Vila de São José, 

pedindo sua confirmação no exercício do referido posto. São João del Rei, 29 de maio 

de 1773. 

AHU, CU, MG, cx. 107, doc. 8544. Carta de Antônio Carlos Furtado de Mendonça, 

dirigida a Martinho de Melo e Castro, informando-o ter executado as ordens do 
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Conselho Ultramarino no sentido de dar baixa aos sargentos-mores João Carlos Xavier 

da Silva Ferrão, Francisco de Macedo Freire e Manuel da Rocha Brandão. Vila Rica, 03 

novembros de 1774. 

AHU, CU, MG, cx. 128, dOC. 10061. Carta de Antônio José Carlos Pinto de Souza. 

Intendente do Ouro do Rio das Mortes, para Rainha, queixando-se de Bernardo da Silva 

Ferrão, escrivão da Receita e Despesa da Intendência do Ouro e dando informações 

sobre o funcionamento da sua Instituição. São João del Rei, 25 de abril de 1788. 

AHU, CU, MG, cx. 131, doc. 10275. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Tenente Coronel de Cavalaria, com exercício de Ajudante das Ordens do Governo da 

Capitania de Minas Gerais, solicitando à Rainha D. Maria I a mercê de o confirmar no 

exercício do referido cargo. Vila Rica, 27 de junho de 1789. 

AHU, CU, MG, cx. 131, doc. 10276. Carta Patente (cópia) D. Maria I Carta Patente de 

João Carlos Xavier da Silva Ferrão no posto de Tenente Coronel de Cavalaria das 

Minas Gerais. Lisboa 27 de junho de 1789. 

AHU, CU, MG, cx. 139, doc. 10681. Requerimento De João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão, Tenente-Coronel de Cavalaria, natural de Vila Rica, filho legítimo de Bernardo 

da Silva Ferrão, pedindo a mercê do Hábito da Ordem de Cristo, com tença de 600.000 

réis e a faculdade para poder renunciar a ela em remuneração dos serviços de seu pai. 

Vila Rica, 12 de junho de 1794. 

AHU, CU, MG, cx. 150, doc. 11319. Carta de Bernardo José de Lorena, Governador 

das Minas para Rodrigo de Souza Coutinho, dando o seu parecer sobre o requerimento 

de João Carlos Xavier da Silva Ferrão, Tenente-Coronel da Cavalaria das Minas Gerais, 

com exercício de ajudante daquele governo, em que pede certidão do “decretamento” na 

parte respeitante aos serviços. Vila Rica, 21 de outubro de 1799. 

AHU, CU, MG, cx. 154, doc. 11622. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Pedindo patente de Coronel de Cavalaria e respectivo soldo, conservando-se no 

exercício de Ajudante de Ordens do Governo das Minas. À margem: um decreto. Vila 

Rica, 04 de novembro de 1800. 

AHU, CU, MG, cx. 157, doc. 11830. Carta de Bernardo Lorena, Governador MG Para 

Rodrigo de Souza Coutinho, informando sobre o requerimento que junta de João Carlos 

Xavier da Silva Ferrão, Tenente Coronel de Cavalaria, com exercício de Ajudante das 

Ordens do governo da dita capitania, no qual pede para se declarar o posto de Coronel 

de Cavalaria deve ficar agregado ao mesmo Regimento. Vila Rica, 02 de junho de 1801. 

AHU, CU, MG, cx. 160, doc. 12072. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Coronel de Cavalaria em Minas Gerais, solicitando que lhe seja passada carta patente. 

Vila Rica, 01 de janeiro de 1801. 

AHU, CU, MG, Cx. 183, D. 13556 Carta De Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, 

Governador de MG Para o Príncipe Regente D. João, dando conta da remessa da 

justificação de serviços do Coronel de Cavalaria e Ajudante de Ordens do Governo de 

Minas, João Carlos Xavier da Silva Ferrão. Vila Rica, 22 de março de 1807. 
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AHU, CU, MG, cx. 183, doc. 13553. Auto de Justificação Passado a João Carlos Xavier 

da Silva Ferrão Coronel Ajudante de Ordens do Governo de Minas: vários 

documentos18/03/1807 

AHU, CU, MG, cx. 183, doc. 13555. Requerimento João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Coronel de Cavalaria com exercícios de Ajudante de Ordens do Governo de Minas, 

solicitando a mercê de se fazerem constar no seu auto de justificação os serviços que 

prestava21/03/1807 

AHU, CU, MG, cx. 78, doc. 6409. Requerimento de Bernardo da Silva Ferrão, 

solicitando sua promoção no posto de procurador da Real Fazenda de Vila Rica. Vila 

Rica, 07 de julho de 1761. 

AHU, CU, MG, cx. 87, doc. 7124. Requerimento de João Carlos Xavier da Silva Ferrão 

Alferes de Dragões de uma das companhias da Guarnição das Minas, pedindo carta 

patente de confirmação do posto de ajudante das ordens do governo desta Capitania. 

São João del Rei 16 de abril de 1766. 

AHU, CU, PE, cx, 233 doc. 15711. Decreto do príncipe Regente D. João nomeando 

José Carlos Mairink da Silva Ferrão, Secretário de Governo da Capitania de 

Pernambuco. 20 de março de 1802. 

AHU, CU, PE, cx. 241, doc. 16152. Requerimento do Secretário de Governo da 

Capitania de Pernambuco, José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao príncipe Regente [D. 

João], pedindo as Ordens necessárias à Junta da Fazenda Real para poder receber seus 

ordenados. Pernambuco, 15 de fevereiro de 1803. 

AHU, CU, PE, cx. 245, doc. 17050. Carta do [Secretário do Governo da capitania de 

Pernambuco], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao príncipe regente [D. João], sobre 

ordens recebidas do Conselho Ultramarino desde 1803, remetendo uma relação das que 

foram cumpridas e das que ficaram por cumprir e informando ao [Governador da 

capitania de Pernambuco], Caetano Pinto de Miranda Montenegro, do sucedido. 

Pernambuco, 31 de maio de 1805. 

AHU, CU, PE, cx. 250, doc. 16735. Requerimento do Secretário de Governo da 

Capitania de Pernambuco, José Carlos Mairink da Silva Ferrão, por seu real procurador 

Daniel Eduardo Rodrigues Grijó, ao príncipe regente [D. João], pedindo para ser 

dispensado do despacho de 5 de maio, em consequência da impossibilidade física de 

cumpri-lo. Pernambuco, 06 de agosto de 1804. 

AHU, CU, PE, cx. 262, doc. 17553. Ofício do [Secretário do Governo da Capitania de 

Pernambuco], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao [Secretário do Conselho 

Ultramarino], Francisco de Borja Garção Stockler, sobre o envio de uma relação de 

todas as ordens recebidas do Tribunal do Conselho Ultramarino durante o ano de 1805, 

constando as que foram ou não cumpridas. Pernambuco, 03 de setembro de 1806. 

AHU, CU, PE, cx. 269, doc. 17889. Ofício do [Secretário do Governo da capitania de 

Pernambuco], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao [Secretário do Conselho 

Ultramarino], Francisco de Borja Garção Stockler, remetendo uma relação das ordens 

recebidas na Secretaria do Governo de Pernambuco, relativas ao ano de 1806, e de um 
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suplemento das ordens de 1805, desculpando-se por não ter feito outra relação devido o 

número de documentos para redigir que se dirigem ao reino e a falta de oficiais para 

redigi-los.  Pernambco, 04 de julho de 1807. 

AHU, CU, PE, cx. 273, doc. 18201. Ofício de [Secretário do Governo da Capitania de 

Pernambuco], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao [Oficial Maior da Secretaria de 

Estado da Marinha e Ultramar], José Joaquim de Freitas, sobre uma letra sacada pelo 

negociante José de Oliveira Ramos; o envio da relação dos passaportes e portarias 

expedidas pela Secretaria do Governo desta Capitania; e sobre estar sendo prejudicado 

pela interpretação dada ao aviso real que proíbe aos secretários receber emolumentos 

por navios estrangeiros, solicitando que o dito oficial encaminhe seus requerimentos 

sobre tal assunto. Pernambuco, 07 de maio de 1810. 

AHU, CU, PE, cx. 274, doc. 18359. Ofício do [Secretário do Governo da Capitania de 

Pernambuco], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ao [Oficial Maior da Secretaria de 

Estado da Marinha e Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, sobre as letras referentes 

a importância dos passaportes e portarias que se expediram pela Secretaria deste 

Governo aos navios nacionais e estrangeiros no último quartel do ano de 1811. 

Pernambuco, 29 de janeiro de 1812. 

AHU, CU, PE, cx. 277, doc. 18664. Ofício do [Governador da Capitania de 

Pernambuco], Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ao [Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra], Marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal 

e Castro], sobre o requerimento do Secretário do Governo da Capitania de Pernambuco, 

[Oficial do Arsenal Real da Marinha], José Carlos Mairink da Silva Ferrão, ser justo e 

digno de ser deferido, pois o aviso régio de março de 1816 não parece abolir o 

pagamento dos emolumentos dos navios estrangeiros ao dito oficial e porque outras 

atribuições que eram da secretaria deste governo, deixaram de ser, causando prejuízos 

aos emolumentos do mesmo. Pernambuco, 25 de maio de 1816. 

AHU, CU, RJ, cx. 17, doc. 1867. Carta do [Provincial da Província da Conceição do 

Rio de Janeiro] Frei Fernando de Santo Antônio, ao Rei [D. João V], informando a 

rebeldia de alguns religiosos que anteriormente governaram despoticamente aquela 

província, opondo-se à sua eleição ao cargo que exerce, apesar dos esforços do 

Visitador-Geral em apaziguar os ânimos dos religiosos dos Conventos de São Paulo, a 

expulsão do líder dos rebeldes Francisco [de] Seixas da Fonseca e a posição dos oficiais 

da Câmara na sua eleição. Lisboa, 11 de julho de 1726. 

 

AHU, CU, RJ, cx. 17, doc. 1888. Parecer do Conselho Ultramarino sobre a carta do 

Governador do Rio de Janeiro, [Luís Vaia Monteiro], comunicando as discórdias 

existentes entre os religiosos capuchos e os da Ordem Terceira naquela capitania, 

indicando o Conselho o abuso de jurisdição do Governador da Capitania ao condenar à 

pena de degredo para Pernambuco a Francisco de Seixas da Fonseca, após as acusações 

feitas pelo visitador da Província da Conceição, Padre Valério do Sacramento. Lisboa, 

08 de novembro de 1726. 

AHU, CU, RJ, cx. 17, doc. 1923. Requerimento do Ministro e irmãos seculares da 

Ordem Terceira de São Francisco ao rei [D. João V], solicitando ordens para que o 

Abade do Convento da Estrela guarde com segurança, o Frei João da Madre de Deus 
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Seixas e o remeta na próxima frota para o Rio de Janeiro; e que se proceda contra (?) 

Francisco de Seixas da Fonseca. Rio de Janeiro, 03 de abril de 1727. 

AHU, CU, RJ, cx. 17, doc.1895. Parecer do Conselho Ultramarino sobre as queixas 

apresentadas por Francisco de Seixas da Fonseca contra os religiosos da província da 

Conceição do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1726. 

AHU, CU, RJ, cx. 25, doc. 5647-5648. Requerimento do Frei João da Madre de Deus 

Seixas, Como procurador de seu pai Francisco de Seixas da Fonseca, em que pede 2ª. 

Via da Ordem Régia pela qual se ordenou o regresso deste ao Reino. Rio de Janeiro, 

1727. 

AHU, CU, ULTRAMAR, cx. 10, doc. 778, [projeto resgate] Aviso [Do Secretário de 

Estado do reino e mercês]. Negócios do Reinos, José de Seabra da Silva. Ao Presidente 

do Conselho Ultramarino, Conde de Resende, Dom José de Castro, remetendo o 

requerimento do Tenente-Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão, para que fosse 

consultado. Queluz, 23 de fevereiro de 1795. 

AHU, CU, ULTRAMAR, cx. 10, doc. 784. Lembrete a cerca de João Carlos Xavier da 

Silva Ferrão, soldado em Minas Gerais, Alferes, Ajudante de Ordens, Sargento-Mór da 

Cavalaria Auxiliar do Rio das Mortes, a quem o Conselho Ultramarino deu a patente de 

Tenente Coronel de Cavalaria, Vila Rica [...] 1796. 

AHU, cx. 17, doc. 1888. [Projeto Resgate] Documentos Manuscritos Avulsos 

Referentes à Capitania do Rio de Janeiro. Lisboa, 08 de novembro de 1726. 

AHU, cx. 17, doc. 1895. [Projeto Resgate] Documentos Manuscritos Avulsos 

Referentes à Capitania do Rio de Janeiro Lisboa, 23 de novembro de 1726. 

AHU, Cx. 42, D. 3453. Carta de Antônio Rodrigues de Macedo Provedor da Fazenda 

Real de Minas Gerais para D. João V, dando cumprimento a provisão de 1741, 

fevereiro, que ordena seja remetida para o Reino a quantia de 360 mil réis, atribuída a 

Bernardo da Silva Ferrão, nomeado no posto de Ajudante de Tenente de Minas Gerais e 

posteriormente, essa quantia lhe seja descontada no respectivo soldo. Vila Rica, 24 de 

agosto de 1742. 

AHU, MG, cx. 58, doc. 107. Requerimento de Bernardo da Silva Ferrão Solicitando a 

mercê de o prover na serventia do posto de Coronel de Dragões da Capitania de Minas 

Gerais. 20 de dezembro de 1751. 

AHU, MG, cx. 61, doc. 74. Requerimento Bernardo da Silva Ferrão. Pedindo 

confirmação de sesmaria de meia légua de terra que possui na entrada do Itambé. Vila 

Rica, 23 de março de 1753. 

AHU, MG, cx. 76, doc. 47. Carta de José Antônio Freire de Andrade, Governador MG, 

Dando seu parecer sobre o provimento de Bernardo da Silva Ferrão no posto de 

provedor da Fazenda de Vila Rica. Vila Rica, 07 de outubro de de 1760. 

AHU, RJ, cx. 316, doc. 14. Requerimento do Desembargador Francisco Roberto, da 
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Fonte: COUTINHO, André Ribeiro. O capitão de Infantaria português, Lisboa, 1751. 
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Anexo 2 

Comanda da Ordem de Cristo 

 

Fonte: Casa Imperial do Brasil 875 

 

Comanda da Ordem de São Bento de Avis 

 

Fonte: Casa Imperial do Brasil

                                                             
875 Disponível em <https://www.monarquia.org.br/condecoracoes.html> Acesso em 12 de março de 2020. 

https://www.monarquia.org.br/condecoracoes.html
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Anexo 3 - Árvore Genealógica – Tenente General Bernardo da Silva Ferrão (1688- 1764) e D. Francisca de Seixas da Fonseca (1706-1766) 
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