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RESUMO 

 

 

O contexto histórico da formação da cidade de Mariana, foi marcado pelos reflexos da 

mineração e consequente urbanização e migração populacional. Os impactos desses processos 

levaram a instauração de mecanismos de controle, necessários para o melhor funcionamento do 

espaço e da sociedade. Neste sentido, surgem as listas nominativas, muito importantes para a 

compreensão do perfil populacional do século XIX e nos permitem uma análise da sociedade a 

partir da configuração dos seus domicílios. Este trabalho de dissertação objetiva compreender 

as mudanças e permanências ocorridas nos domicílios marianenses com pessoas na escola a 

partir das análises das listas nominativas de 1831 e 1840. Partiremos do princípio de análise da 

contraposição dos dados presentes nas listas nominativas já utilizadas por Fonseca (2015). 

Além de estabelecer os perfis das pessoas dos domicílios com pessoas nas escolas, destacamos 

três grupos de análises: os expostos, os ofícios como aprendizado e os domicílios chefiados por 

mulheres. O trabalho torna-se relevante por abordar a história da educação, das mulheres e da 

infância no município de Mariana, no século XIX, constatando algumas questões que 

evidenciam um perfil social de escolarização não uniforme. 

PALAVRAS-CHAVE: Listas nominativas; Mariana; Século XIX; História da Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The historical context of the formation of the city of Mariana was marked by the reflexes of 

mining and the consequent urbanization and population migration. The impacts of these 

processes led to the establishment of control mechanisms, necessary for the better functioning 

of space and society. In this sense, nominative lists emerge, which are very important for 

understanding the population profile of the 19th century and allow us to analyze society based 

on the configuration of their homes. This dissertation work aims to understand the changes and 

permanences that occurred in Marianese households with people at school from the analysis of 

the nominative lists of 1831 and 1840. We will start from the principle of analysis of the 

opposition of the data present in the nominative lists already used by Fonseca (2015) . In 

addition to establishing the profiles of people in the households with people in schools, we 

highlight three groups of analyzes: those exposed, the crafts as apprenticeships and the 

households headed by women. The work becomes relevant because it addresses the history of 

education, women and childhood in the municipality of Mariana, in the 19th century, noting 

some issues that show a social profile of non-uniform schooling. 

KEY - WORDS: Nominative lists; Mariana; 19th century; History of Education 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia do mestrado sempre esteve presente como uma possibilidade em minha 

trajetória acadêmica, mas o tema de pesquisa a ser tratado era uma dificuldade. Ao longo da 

minha trajetória houveram muitos focos de interesse, desde a história antiga até a feitiçaria na 

idade moderna. Assuntos totalmente diferentes mas que alinhavam-se em uma questão: o meu 

interesse em pesquisar a história das mulheres. Seja a representação da mulher na antiguidade, 

ou a construção de estereótipos femininos por trás do imaginário moderno. 

O interesse pela pesquisa em educação iniciou-se a partir da aprovação para uma bolsa 

de iniciação científica em 2016, com o intuito de pesquisar a história da educação na primeira 

metade do século XX. Era uma abordagem mais ampla sobre a educação, tendo como base os 

livros escritos por Primitivo Moacyr em seu exercício como redator dos debates parlamentares 

da Câmara do Rio de Janeiro. Contudo, ainda existia uma necessidade de realizar alguma 

pesquisa voltada para o estudo das mulheres, principalmente na educação, devido a 

“proximidade” com a realidade. Foram vários caminhos até chegar aqui e assim como muitos 

projetos de pesquisa, acredito eu, este trabalho passou por diversas mudanças ao longo de sua 

construção. Iniciou-se como um projeto de pesquisa de monografia de bacharelado1 em 

História, entre 2017 e 2018 e aos poucos modificado e transformado em um projeto de 

mestrado.  

Inicialmente, a proposta era pesquisar os domicílios chefiados por mulheres na cidade 

de Mariana com crianças na escola, tendo como base a lista nominativa de 1831. Esse interesse 

partiu principalmente pelo fato do objeto principal serem mulheres, por eu ser mulher, feminista 

e alinhando-se ao meu interesse pelos estudos de gênero e necessidade de contribuir de algum 

modo com a História das mulheres.  

Essa expectativa foi parcialmente rompida ao longo do trabalho de pesquisa devido a 

dificuldade de localizar mais fontes que dessem maior caracterização aos objetos de pesquisa. 

 
1 OLIVEIRA, Milena Souza. Mulheres chefes de domicílio no Termo de Mariana no século XIX. Monografia. 

Universidade Federal de Ouro Preto, 2018. Neste trabalho, foram analisadas listas nominativas de 1931 e 1832, de 

Mariana, Catas Altas, Passagem e Nossa Senhora da Boa Vista. Foram analisados diferentes domicílios, entre eles 

com pessoas na escola. 
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No caso, eu buscava outros documentos para me ajudar a identificar as mulheres chefes 

de domicílio e os seus dependentes, algo para além das descrições demográficas como indicadas 

na lista nominativa. Testamentos, certidões de casamento, batismos, documentos que seriam 

comparados aos dados da lista nominativa de 1831, atribuindo maior intensidade a pesquisa. 

Essa busca foi feita de forma nominal nos arquivos da Casa Setecentista e no Arquivo Histórico 

da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM), sem sucesso. A dificuldade ocorreu justamente 

por ser uma pesquisa nominal, demandando a comparação entre os nomes identificados na lista 

de 1831 e os demais documentos, por tratar-se de uma documentação do século XIX, período 

em que o número de letrados era baixo e uma dificultosa padronização dos censos 

demográficos, era comum a mudança na escrita nominal o que tornou o trabalho improdutivo.  

Foi necessário repensar a pesquisa. Os parâmetros de análise foram ampliados para a 

lista nominativa de Mariana de 1840. O foco não seria mais os domicílios chefiados por 

mulheres, mas todos os núcleos domiciliares com crianças nas escolas (mais tarde foi possível 

perceber que a condição de escolarizados estendia-se à condição de crianças) analisados e 

classificados como domicílios simples, domicílios chefiados por homens e claro, os domicílios 

chefiados por mulheres. O objetivo de incluir a lista nominativa de 1840 ao trabalho, era o de 

realizar uma análise comparativa entre as listas dos dois períodos, 1831 e 1840, buscando 

compreender possíveis permanências e mudanças dos núcleos familiares no período recorrente. 

Focamos não apenas nos chefes dos domicílios, nos debruçamos sobre as pessoas classificadas 

em situação escolar: “na escola”, “estudantes”, “aprendendo a ler”.  

Deste modo, o recurso metodológico utilizado foi o de classificação dos domicílios, 

análise dos seus perfis, tanto na lista de 1831 quanto na lista de 1840. Feito isso, mapeamos os 

domicílios com crianças na escola equivalentes em ambas as listas. A intenção diante desses 

percursos era o de tentar compreender os usos sociais da educação na vida desses sujeitos 

escolarizados, ou seja, a análise comparativa entre os dois períodos nos permite inferir a respeito 

das possíveis transformações sociais na vida desses sujeitos. Além disso, a documentação 

referente ao ano de 1840, é interessante pois os seus dados indicam as pessoas que sabiam ler, 

informação importante para compreendermos melhor os índices de escolarização em Mariana 

na primeira metade do século XIX. Essas listas encontram-se no acervo do Arquivo Público 

Mineiro, disponibilizadas tanto em meio físico quanto digital.  

Mesmo não sendo um trabalho que permitiu o aprofundamento dos estudos de cada 

núcleo familiar, o uso da documentação censitária nos permitiu traçar alguns perfis daqueles 

sujeitos e inferir algumas conclusões. Deste modo, nos aproximamos dos estudos da história 
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social, por desenvolvermos um olhar a respeito de núcleos específicos através de uma 

perspectiva micro - macro social. Para tanto, não podemos analisar as listas nominativas, sem 

antes compreendermos o contexto de sua formação e motivos para implementação. 

Recorremos ao princípio da governamentabilidade de Michel Foucault para pensarmos 

o lugar das listas nominativas na sociedade do século XIX. Isso porque segundo Foucault 

(2008), a governamentabilidade ajuda a compreender o “problema do Estado e da população” 

(FOUCAULT, 2008, p. 156), as relações de poder presentes nas instituições, sejam as locais, 

ou superiores como o Estado. No contexto da formação da capitania de Minas Gerais, a 

implementação de censos demográficos adquiriu dois sentidos distintos, mas ao mesmo tempo 

complementares: o controle econômico e o controle demográfico. 

Minas Gerais surgiu a partir da busca dos colonizadores por riquezas minerais. A 

procura por ouro contribuiu para desenhar a geografia da província de Minas Gerais, além de 

atribuir uma característica migratória a sua população. Segundo Laird Bergard (2004), no início 

do século XVIII, os primeiros censos foram realizados nas áreas mais povoadas e importantes 

da província, Mariana e Vila Rica2, com o intuito de contabilizar a população escravizada. Esses 

dados eram importantes pois estavam diretamente relacionados aos impostos cobrados sobre a 

produção aurífera que deveria ser destinada a coroa. Este primeiro momento, sinaliza um início 

para a história da documentação censitária na província de Minas Gerais, focada principalmente 

na questão econômica e pouco na demografia. Segundo Laird Bergard (2006): 

Eles não têm nenhuma utilidade como medida das características 

demográficas, já que não constavam dados sobre a distribuição dos sexos e a 

estrutura etária da população escrava; além do mais, não revelam a extensão 

da população livre ou suas características raciais. (BERGARD, 2006, p. 150) 

 

As listas nominativas passaram a adquirir sentidos demográficos a partir da preocupação 

do Estado português em adquirir maior controle sobre o território colonial. Em Mariana essa 

movimentação ocorreu de forma lenta e gradual a partir de sua elevação da vila de Nossa 

Senhora do Carmo a condição de cidade, em 1745. Esse marco, deu início ao processo de 

reestruturação do espaço urbano e fez surgir uma elite engajada nas mudanças sociais da cidade, 

mudanças estas que perpassaram a educação. 

Este trabalho organiza-se em três capítulos. O primeiro abordando a formação do espaço 

de Mariana, os impactos da urbanização e reflexos na educação. A estruturação do espaço 

 
2 Atual Ouro Preto. 
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urbano seguiu um processo de urbanização, inicialmente espontâneo, mas com o passar do 

tempo passou a receber influências diretas de um projeto de modernização português, bastante 

atrelado aos pensamentos iluministas, objetivando maior controle dos espaços e por 

consequência da população. Percebemos que as discussões iluministas estavam presentes para 

além do processo de urbanização, e fizeram parte dos debates em torno da educação, tendo sido 

inclusive, foco de conflito em Mariana. Esses conflitos são discutidos a partir da presença do 

Seminário de Nossa Senhora de Boa Morte e posteriormente a criação do Colégio Providência, 

instituições importantes e influentes para o contexto educacional do período. Destacamos que 

o fato de existirem debates a respeito de pensamentos diversos que colocavam em questão a 

hegemonia do discurso religioso frente aos pensamentos de racionalização científica, foi 

possível justamente pela existência não apenas do espaço urbano, mas também pela cultura 

urbana. Esses pensamentos por sua vez, em diversos momentos se misturavam junto aos 

conflitos de poder entre Estado, Igreja e população e refletiram diretamente na educação em 

Mariana. 

O segundo capítulo diz respeito a importância das listas nominativas como 

documentação histórica, no Brasil e em Mariana, sendo um importante instrumento de controle 

populacional. Inicialmente, as listas nominativas surgiram devido as necessidades 

principalmente econômicas que permeavam a mineração e a escravidão. Eram úteis para a 

contagem de escravos e controle dos impostos cobrados, por exemplo. O propósito de utilizá-

las como função demográfica, ocorreu a partir da necessidade da afirmação do Estado português 

na colônia, após a instalação da família real no Brasil. Fazia-se necessário ampliar os 

conhecimentos sobre a própria população, para compreendê-la e organizá-la.  

Aliado a essas realidades, havia ainda os ideais de modernização que Portugal buscava 

implementar na colônia, ideias que estavam alinhadas ao pensamento ilustrado português, que 

já circulava no Brasil. Com a proclamação da Independência, foi o momento de tentar 

empreender essa nova política. Para tanto, era necessário modificar a ordem social vigente, 

alterar os comportamentos coloniais que predominavam nas províncias. Deste modo, o governo 

buscou implantar medidas que contribuíssem com a política imperial. 

As listas nominativas surgem nessa conjuntura, como uma das soluções para 

compreensão da sociedade, a partir do mapeamento populacional. Era a partir das listas 

nominativas que era possível obter: 

Informações como a composição dos domicílios, as atividades econômicas de 

seus membros, a idade, a cor, o estado (casado ou solteiro) e a condição (livre 
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ou escravo). Por meio dessas informações seria possível conhecer e verificar 

o número de eleitores e a relação das pessoas que poderiam ser submetidas ao 

recrutamento ou à tributação. A preocupação em informar nas listas 

nominativas de 1838-1840 quem nos domicílios “sabe ler” indica-nos o 

interesse do governo provincial em mapear aqueles que possuíam alguns dos 

saberes elementares. (VIANA, 2006, p. 45) 

Logo, as listas nominativas foram importantes recursos para não apenas conhecer a 

população do Brasil Império, mas também ordená-la. Aliado a este recurso, a implementação 

de reformas na educação, também serviram como um instrumento de fiscalização do Estado, 

pois seria a partir dela que de fato, seria possível reestruturar a sociedade. As listas nominativas 

portanto, contribuíram para um processo mais amplo de ordenamento populacional e políticas 

do Estado. Em Mariana, esse processo não foi diferente, e as informações presentes nas listas 

nominativas de 1831 e 1840 contribuíram para traçarmos os perfis sociais da população 

identificando questões de gênero, raça, níveis de escolarização.  

No terceiro capítulo, desenvolvemos algumas discussões a respeito da constituição dos 

fogos utilizando as listas nominativas de 1831 e 1840. O trabalho realizado por Fonseca (2015) 

nos auxilia metodologicamente. Partiremos do mesmo princípio de análise da contraposição 

dos dados presentes nas listas nominativas. Comparamos os domicílios com pessoas na escola, 

buscando compreender os significados das mudanças ocorridas decorrente das listas 

nominativas de 1831 e 1840. A partir da coleta dos dados das listas, destacamos três grupos de 

análises: os expostos, os ofícios como aprendizado e os domicílios chefiados por mulheres. 

Mesmo tendo abandonado parcialmente a proposta de pesquisa inicial, a presença dos 

domicílios chefiados por mulheres é marcante nos dois anos. Portanto, mesmo não analisando 

caso a caso quem eram as mulheres, neste estudo nós nos atentamos a expressiva existência 

dessas mulheres na sociedade, buscando compreender se há algum padrão significativo que 

impacte diretamente na escolarização. No mais, realizaremos uma pesquisa quantitativa e no 

que tange a coleta e organização dos dados, e qualitativa por objetivarmos compreender os 

significados da educação no contexto social da cidade de Mariana na primeira metade do século 

XIX. 
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CAPÍTULO 1 

 MARIANA: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E OS SEUS IMPACTOS 

NA EDUCAÇÃO 

 

1.1. A formação do espaço urbano de Mariana 

 

Para compreendermos os sujeitos, também precisamos compreender os lugares e 

espaços, ou seja, compreendermos o processo de formação da cidade de Mariana. A construção 

de um lugar perpassa os limites espaciais, é inerente aos sujeitos, aos agentes que contribuíram 

na constituição desse lugar. Segundo Tércio Voltani Veloso (2013): 

O espaço é, então, entendido como um cruzamento de elementos móveis que 

se articulam em sua conformação. Outrossim, pode ser entendido como “o 

efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas 

conflituais ou de proximidades contratuais”. Assim, o espaço seria entendido 

como um feixe de relações, atuando de forma a regular a vida do homem 

ordinário. A definição de espaço, então, se aproxima das práticas que os 

homens colocam em ação em seus lugares; conceitualização de espaço que 

privilegia, sobretudo, o elemento relacional de sua formação. (p. 30) 

 

Neste sentido, a relação sujeito – lugar, produz um efeito de construção do espaço, algo 

que vai além da casualidade, do espaço natural. A formação da cidade de Mariana, segue um 

projeto de colonização que esteve diretamente relacionada a economia mineradora e a presença 

da Igreja Católica. Segundo Ida Lewkowicz (1992, p. 31): 

A região de Mariana, especialmente a Zona do Carmo, que se tornou um dos 

grandes centros mineratórios durante o século XVIII, onde foram descobertos 

extraordinários depósitos de ouro que atraíram gente de todas as partes a 

começar pelos paulistas, compõe o que hoje se chama Zona Metalúrgica-

Mantiqueira. Essa área está inserida em um grande planalto, formado pela 

Serra da Mantiqueira e suas ramificações, que declina em direção ao rio 

grande e cabeceiras do Rio São Francisco a oeste, enquanto que em direção a 

norte e nordeste declina em direção aos rios das Velhas e Doce. Sobre tal 

planalto se erguem outras serras, como a do Espinhaço que separa as águas da 

bacia do Rio Doce das do São Francisco. Na zona do Ribeirão do Carmo, 

formador do Doce, onde estão Ouro Preto e Mariana, “a paisagem é rude o 

solo pedregoso, de aspecto ameaçador e selvagem, abrindo-se em vales 

estreitos e profundos. (LEWKOWICZ, 1992, p. 31) 
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Mariana originou-se como povoado em 1696, nomeada Nossa Senhora do Carmo, em 

homenagem ao rio de mesmo nome. Lewkowicz (1992, p.33) detalhou bem a localização, e a 

descreveu: 

Mariana, está no território abrangido pela comarca de Vila Rica, que era a 

menos extensa da Capitania, depois Província de Minas Gerais; 

consideravelmente menor que as demais, Rio das Mortes, Serro Frio e 

Paracatu. Apenas Rio das Velhas aproximava-se em tamanho, mas ainda 

assim, possuiu território maior. Porém, a Comarca de Vila Rica parece ter 

possuído sempre maior densidade demográfica, estimada entre 70.000 e 

80.000 habitantes, na segunda metade do século XIX. A comarca possuía dois 

termos: o de Vila Rica e o de Mariana.  

 

A notícia sobre a descoberta do ouro fez com que pessoas de diversas localidades 

circulassem pela Capitania de Minas, esse fator junto a mineração, tornou o processo de 

formação do espaço algo “espontâneo” (DAMASCENO, 1998). Essa característica foi 

posteriormente modificada a partir do processo de urbanização. A medida em que aumentou-se 

a população, a região foi ganhando maior destaque e importância, possibilitando que a capela 

do Carmo fosse elevada à condição de paróquia afirmando essa relevância perante a igreja e ao 

Estado. A intervenção da igreja foi “fator determinante na formação dos núcleos urbanos estava 

relacionado às regulamentações e à ação do poder religioso” fundamental no processo de 

formação dos territórios, pois as capelas delimitavam a ocupação, ocorrida em seu entorno. 

Segundo Fabiana Viana (2012, p. 139) 

A constituição das capelas e de seu patrimônio era feita a partir da doação de 

uma porção de terra por parte de um dos concessionários. Essa porção deveria 

ter espaço suficiente para a construção do edifício da capela, para o 

delineamento de seu adro, para a realização das procissões, que passariam ao 

seu redor, e deveria incluir um terreno que pudesse ser aforado gerando-lhe 

renda. Estas recomendações, instituídas e retomadas pelas autoridades 

eclesiásticas, condicionaram de certa forma a constituição dos povoados, pois 

era em torno dessas pequenas igrejas e de suas propriedades que os habitantes 

construíam suas moradias, instalavam seus negócios e vendas e traçavam os 

principais caminhos e vias. 

 

Todavia, a região passou por grandes dificuldades devido a escassez de produtos de 

subsistência e os acidentes geográficos ocasionados por enchentes. Essas características 

levaram ao êxodo territorial e o povoado voltou a ser habitado apenas em 1703. Com o aumento 

populacional e fluxo de atividades no território, fez-se necessário maior controle e organização 

da colônia. Essa era uma demanda não apenas da metrópole portuguesa, mas também dos 

próprios moradores, os “homens bons”, o equivalente a pessoas influentes que organizaram-se 

para a formação da Câmara. A sua implementação foi um grande passo para a elevação de 
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arraial para a condição de Vila do Carmo, em 1711. Em 1712, a capela da Conceição, tornou-

se a igreja matriz. No largo da matriz foi construído o pelourinho, primeira despesa da Câmara. 

A elevação do arraial à condição de Vila não foi ao acaso, tendo passado por processos 

de transições de modificação do seu espaço. Segundo Viana (2012, p. 139): 

Quando o arraial foi elevado à condição de vila de Nossa Senhora do Carmo, 

em 1711, novos edifícios precisaram ser feitos, substituindo alguns dos já 

existentes e conferindo à localidade um aspecto menos rústico e mais 

adequado à sede de um novo município. Seguindo as orientações do governo 

português, era necessário criar a casa da câmara, a cadeia e o pelourinho e 

reedificar a capela principal, que se tornaria a igreja Matriz. Ademais, era 

preciso delimitar a área do novo município e definir os terrenos públicos que 

serviriam ao uso comum dos habitantes e à expansão da vila. (VIANA, 2012, 

p. 139) 

 

Quando afirmamos anteriormente que a formação do espaço é inerente aos sujeitos, 

dizia respeito a essas relações sociais, econômicas, políticas e culturais responsáveis pela 

modificação da paisagem (VILLALTA, 1998). No caso de Minas Gerais, essas ações sempre 

estiveram associadas à atividade mineradora e os seus impactos, em torno dela, estabeleceram-

se disputas de poder protagonizados entre a Igreja e o Estado. Para Luiz Carlos Villalta (1998, 

p. 68): 

O surgimento e conformação do espaço urbano em Minas encontram-se 

profundamente ligados aos ditames que orientaram o processo colonizatório. 

Primeiramente, neste processo, havia o bifrontismo, o objetivo de colonizar 

para incorporar almas e territórios, dilatar o Império e estender a fé e, com 

isso, acumular riquezas. Esse bifrontismo, expresso de modo claro no 

padroado – através do qual a Coroa garantia a interferência nos assuntos 

eclesiásticos, administrando receitas, apresentando a Santa Sé nomes para 

dignidades maiores (abadias, bispados, arcebispados) e menores (conezias, 

curas, etc.) e rejeitando bulas e breves papais com os quais estivesse em 

desacordo -. Conduziu a secularização da administração dos assuntos 

eclesiásticos e, inversamente, à intromissão da igreja nas questões seculares, 

misturando o sagrado ao profano e vice-versa. No processo colonizatório, 

verificava-se, ainda, a presença de normas de política econômica e de relações 

econômicas efetivas – o que se convencionou chamar sistema colonial[...]. 

(VILLALTA, 1998, p. 68) 

 

Portanto, antes mesmo de tornar-se cidade, a região da atual Mariana passou por uma 

série de intervenções que possuíam objetivos claros: estabelecer domínio sobre o espaço e 

consequentemente, controle sobre a sua produção, algo que interessava inteiramente a Coroa 

portuguesa, abastecida pelas riquezas da colônia. Esse domínio carecia de maior controle 

populacional e estabelecimento de políticas que fossem eficientes nesse processo.  
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Com relação à capitania de Minas Gerais, um dos principais sustentáculos das 

finanças portuguesas, havia um interesse ainda maior em tomar as rédeas do 

povoamento. Para esta capitania foi enviado um verdadeiro exército de 

burocratas, encarregados de instituir um sistema tributário e manter a ordem 

num território que se transformava com o “afluxo incontido de forasteiros de 

todas as procedências, atraídos pela descoberta de ouro e diamantes”. A este 

respeito penso que as considerações de Vellasco (2004) sobre a forte presença 

do Estado, em Minas Gerais, merecem ser assinaladas. Para o autor a 

mineração e a acelerada ocupação do território constituíram-se numa das 

principais preocupações do governo português e demandaram sua ação 

imediata. Em suas palavras: ‘a realidade do surto minerador exigia do Estado 

a capacidade de intervir para desempenhar suas funções de taxar tributos, 

vigiar e supervisionar, enfim governar as coisas e as pessoas’. A partir deste 

momento, por conseguinte, os habitantes das Minas passaram a ter de 

enfrentar a intervenção inconteste do Estado e de uma burocracia 

administrativa, tributária e judiciária em proporções até então desconhecidas 

na colônia. (VIANA, 2012, p. 139) 

 

O estatuto de cidade ocorreu em 1745, após a implementação do Bispado, decretado por 

D. João V. Deste modo, a Vila do Carmo passou a ser chamada de Mariana, em homenagem a 

D. Maria Anna d’Áustria, esposa de D. João V. Entretanto, a urbanização ainda era um 

problema a ser resolvido. A região sofria com muitas enchentes, entre elas a de 1743, que 

contribuiu para a destruição de parte da Vila. Como solução ao problema, foi necessário a 

implementação de uma política de urbanização. 

No século XVIII, o papel dos centros urbanos estava, portanto, intimamente 

ligado à noção de território, funcionando como um instrumento de controle 

deste. Mas essa postura centralizadora vinha sendo adotada pelo governo 

metropolitano desde a primeira metade do século XVII (época em que o Brasil 

se tornou a principal possessão portuguesa), quando se lançou uma política 

urbanizadora agressiva, visando controlar mais diretamente não somente as 

cidades reais e sedes das capitanias, mas todas as aglomerações, em todos os 

níveis e regiões, a fim de conter a dispersão da população. [...] A nova política 

urbanizadora da Coroa traduzia-se também por um maior interesse pelo 

ordenamento das aglomerações, o que estava perfeitamente de acordo com a 

visão iluminista de que os cuidados com a organização espacial das cidades 

representariam “o nível de civilidade e de cultura de seus habitantes. Foi a 

partir dos séculos XVII e XVIII que o Estado passou a interferir com mais 

frequência no aspecto físico dos principais núcleos brasileiros, e não somente 

através da ação das câmaras municipais mas, em momentos e em cidades 

especiais, através de uma categoria especial de funcionários régios. 

(FONSECA, 1998, p. 43) 

 

 Um projeto urbanizador voltado para o pensamento ilustrado buscava a funcionalidade 

dos espaços públicos, ao mesmo tempo em que pretendia padronizar a cidade, ideias de uma 

sociedade civilizada.  Deste modo, foi um projeto de controle social, político e econômico, 
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engajado à Metrópole (FONSECA, 1998). A inclusão do Bispado à Mariana, irá conferir-lhe 

bastante influência, segundo Sônia Maria de Magalhães (2012, p. 151): 

Desde a primeira metade do século XVIII, Mariana já não cumpria uma 

função meramente política e administrativa. Até meados do Oitocentos 

continuaria acumulando funções de centro educacional, religioso e 

administrativo. Como sede do Bispado, abrangia grande parte da Capitania de 

Minas Gerais: as Comarcas de Sabará, Serro e São João Del Rei, Vila Rica. A 

outra parte estava incorporada ao Bispado de São Paulo (parte de São João 

Del Rei), Pernambuco (Sabará) e Bahia (Serro). O Bispado de Mariana 

comandava 56 freguesias das três comarcas, com grande número de 

funcionários. Desde que foi elevada à categoria de cidade, pela ordem régia 

de 1745, compreendia 13 vilas e diversos arraiais. No geral, todo o território 

administrativo dependente da sede do município somava uma população de 

50.191 habitantes.  

 

Mais uma vez, destacamos como a atividade mineradora influenciou na morfologia da 

cidade, ao contrário de outras povoações, a atividade mineradora atribuiu a Mariana 

primeiramente o caráter de urbano. A partir do declínio da mineração, no final do século XVIII, 

houve maior diversificação das atividades econômicas, contrapondo-se também a monocultura 

desses espaços rurais. A agricultura, pecuária, comércio, e atividades de pequenos artesãos, 

foram exemplos de atividades que cresceram como forma de enfrentamento à crise da 

mineração (FONSECA, 2015, p.2). 

Sobre o aspecto urbano característico da cidade de Mariana, Alexandre Mendes Cunha 

(2007), no texto “O urbano e o rural em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX”, classificou 

urbanização como algo para além da concentração populacional em determinado espaço, 

retoma o princípio de que o espaço é influenciado pelas ações sociais, portanto, é uma ação 

coletiva. A partir disso, podemos concluir que como a mineração formou o espaço, logo, ela 

formou a cidade. Como as pessoas alocaram-se próximas às áreas mineradoras, o núcleo 

citadino também formou em seu entorno. O pesquisador estende a noção de “urbano” e utiliza 

o termo “vida urbana”, fazendo referência aos processos, ideias, possibilidades e encontros que 

o ambiente urbano pode oferecer. 

Tudo o que se pode associar à vivência da urbanidade nas vilas do ouro 

mineiras na segunda metade do século XVIII decorre em larga medida dos 

encontros próprios da vida urbana, desde a complexificação da economia, 

gerando adensada estrutura de serviços e mobilizando recursos para o seu 

abastecimento; passando pela conformação de um tecido social com posições 

mais variadas, com substantivas diferenças em relação ao binômio senhor x 

escravo; até a conformação de projetos políticos dissonantes aos horizontes 

do empreendimento colonial ou, ainda, da gestação de uma paisagem artística 

e cultural significativamente nova e exuberante aos quadros da América. 

(CUNHA, 2007, p. 60) 
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Neste sentido, se a mineração contribuiu para formar o urbano, e o rural foi produzido 

pelo urbano (CUNHA, 2007), não apenas como forma de abastecimento da sede mineradora, 

mas também como consequência da própria crise desse sistema econômico que contribuiu para 

a decadência da vida urbana. Segundo Cunha: 

o tema da ruralização na virada para o século XIX não pode ser entendido nem 

como uma continuação do desenvolvimento do campo por conta da agricultura 

e pecuária, já em evidência na primeira metade do século XVIII, tampouco 

como algo apartado da urbanização. Trata-se, sim, de um processo espacial 

complexo, fruto da própria complexificação da base econômica, produzindo 

novas relações de centralidade, e nisto bases para novo desenho regional, e de 

forma mais ampla, neste imbricamento de urbano com o rural, possibilitando 

interpretações novas e com outros pressupostos para certos processos sociais 

e políticos em curso nas Minas desse tempo. (CUNHA, 2007, p. 127) 

 

A consequente formação do espaço rural coincidiu com o surgimento de novas 

atividades econômicas para além da mineração, justificando a diversidade de funções 

encontradas em Minas Gerais descritas anteriormente. É certo que com o declínio da mineração 

ao final do século XVIII, essas ocupações ganharam maior força, o que contribuiu para 

contrapor a ideia de decadência de Minas defendida por historiadores como Iraci Del Nero da 

Costa (1981). Pode-se dizer que houve um desenvolvimento coexistente entre a economia 

urbana e rural, tendo esta última surgido da primeira: 

Sônia Magalhães apoia-se na renovação historiográfica acerca da economia 

da mineração, que verificou co-existência entre extração do ouro e 

agropecuária desde o século XVIII. O alvorecer do século XIX foi 

caracterizado pela consolidação do comércio de produtos agropecuários, 

sendo os espaços urbanos, como a vila sede de Mariana, centralizadores de 

serviços administrativos, os principais consumidores. (ANDRADE, 2010, p. 

221) 

 

Em relação ao declínio econômico, Fonseca (1998) defendeu que não houve esse 

declínio tão expressivo, a ponto de atribuir a Minas Gerais a condição de decadente, em 

contrapartida, segundo a autora, o século XIX encontrou-se em um processo de estagnação na 

arquitetura colonial (FONSECA, 1998), alinhado aos rastros de degradação em decorrência das 

atividades mineradoras, algo que modificou consideravelmente as paisagens de Minas 

(CUNHA, 2007).  

Percebe-se a influência dos núcleos urbanos sobre as demais regiões agrícolas antes e 

após o auge da mineração. Esse fator complementa a necessidade de controle por parte da Coroa 



22 
 

 

portuguesa em relação aos seus polos mineradores. No entanto, como abordado anteriormente, 

a necessidade de controle perpassava os dois grupos de poder Coroa e Igreja, instituições que 

muitas vezes se confundiam. O controle da região era um projeto e ia além da fiscalização das 

Minas, através da cobrança do quinto por exemplo, até a ordenação religiosa, uma vez que “a 

religião era uma forma de expandir os limites portugueses na América e assegurar a posse das 

terras conquistadas” (SELINGARDI, 2007, p. 34). Em um primeiro momento, a ação da igreja 

ocorreu de uma forma mais livre, a partir da ação das irmandades religiosas. No entanto, essa 

liberdade abriu brechas para uma série de abusos por parte dos clérigos (SELINGARDI, 2007), 

essa situação foi revertida a partir da implantação do Seminário de Nossa Senhora da Boa 

Morte, em 1750, o que possibilitou a institucionalização da Igreja em Mariana, e maior controle 

social.  

O objetivo principal da criação do seminário, foi a formação de futuros clérigos. 

Contudo, outro propósito foi a formação dos filhos da elite. No entanto, a educação também 

tornou-se um grande instrumento de difusão dos princípios da Coroa, desde a colônia até o 

Império, sendo a cidade de Mariana, grande exemplo disso. 

 

1.2. A construção de um projeto civilizatório frente a educação 

O contexto de formação da cidade de Mariana diz muito sobre os processos de 

escolarização. Como vimos anteriormente, a forte presença da mineração contribuiu para 

constituir as estruturas fundamentalmente urbanas. Neste contexto, o meio rural surgiu em 

consequência desse urbano, como forma de abastecimento dos núcleos mineradores, 

funcionando de forma contrária aos demais processos de urbanização (do campo para a cidade 

e não da cidade para o campo) (FONSECA, 2015). Inicialmente, esse cenário atraiu as mais 

diversas pessoas, “aventureiros” (SELINGARDI, 2007) em busca da riqueza que o ouro poderia 

proporcionar. A existência desse perfil populacional gerou preocupação por parte da Coroa 

portuguesa que passou a ver cada vez mais uma necessidade de fomentar a estabilidade em 

território minerador.  

Em um contexto geral, na segunda metade do século XVIII, o incentivo ao ensino passou 

a ser mais estimulado pela Coroa. Esse processo no entanto, ocorreu de forma lenta e gradual. 

Inicialmente, o ensino foi delegado a Igreja, com a expulsão dos jesuítas e as reformas 

pombalinas iniciadas em 1759, a responsabilidade do ensino passou paulatinamente para o 

Estado. Desde então, a educação passou a servir propósitos de certo modo conflitantes: 
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formar um bom cidadão para atender as demandas do Estado Moderno, 

engajado aos pensamentos iluministas que cresciam, mas sem desconsiderar a 

fé cristã, pois acreditava-se que para formar um bom cidadão seria 

fundamental que ele fosse antes um bom cristão” (ALMEIDA, 2013, p. 22).  

 

As reformas pombalinas reformularam o ensino a partir da instauração de uma 

legislação própria para as aulas régias, em 1772. O objetivo era reorganizar os estudos de 

primeiras letras. Uma dessas medidas foi a implantação do Subsídio Literário, imposto cobrado 

sobre a produção de bebidas, vinagre e carne. Essa medida era uma das formas da Coroa 

demonstrar a sua preocupação com o ensino, custear a instrução, o pagamento dos professores 

e ao mesmo tempo, controlar as escolas régias (SILVA, 2013, p.34). Esse movimento do Estado 

em assumir o controle do ensino, relaciona-se a um processo mais amplo, constituinte de valores 

sociais, segundo Veiga: 

A organização da escola pública no ocidente insere-se numa reflexão mais 

ampla que envolve pelo menos dois questionamentos: como a escola se tornou 

a principal instituição social de transmissão e homogeneização de 

conhecimentos formadores de atitudes racionais; como se desenvolveu a 

percepção da infância enquanto geração portadora da necessidade de ser 

escolarizada. Ou ainda, discutir o processo de elaboração da necessidade de 

se produzirem como elementos de instância pública os valores, crenças e 

atitudes inerentes à consolidação de uma sociedade civilizada, num amplo 

movimento pela busca da integração social. (VEIGA, 2009, p. 18) 

 

Ao falarmos em escola faz-se necessário pontuarmos de que escola nos referimos. A 

escola como monumento, como espaço de escolarização, ainda não existia (FILHO e VIDAL, 

2000), pode-se dizer que nesse momento, o próprio sentido da escolarização estava sendo 

construído, tanto em relação aos motivos de aprender, quanto em relação a formação dos 

próprios espaços escolares. Mesmo o Estado assumindo para si as responsabilidades pela a 

instrução primária, o real cenário eram de frequentes disputas de poder e interferências entre o 

Estado, Igreja e população, significando ao mesmo tempo uma preocupação com os rumos da 

educação e a presença de conflitos de pensamentos a respeito da mesma. Esse cenário esteve 

presente ao longo de todo o processo de institucionalização do ensino, desde o fim do século 

XVIII até o século XIX.  

Observa-se que como todo processo social, o processo escolarizador 

compreende uma dinâmica repleta de conflitos e tensões entre redes de 

indivíduos, grupos e instituições (escola, família e Estado) interdependentes, 

uma vez que o equilíbrio de poder entre estes elementos se faz de maneira 

bastante diferenciada. (VEIGA, 2009, p. 19) 
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A ação desses três grupos foi marcante para o desenvolvimento - e em alguns momentos, 

a retração da educação - ao mesmo tempo em que contribuíram para o fortalecimentos das elites 

a frente das decisões em relação ao ensino, como afirmou Veiga (2009, p. 22): 

As discussões sobre a expansão das aulas de primeiras letras havia sido objeto 

de debates dos membros do Conselho Geral da Província durante sua 

existência entre 1825 e 1835, contudo, a primeira lei mineira, a lei n. 13 de 

1835, foi instituída no contexto de instalação das Assembleias Provinciais em 

substituição aquele outro órgão. A vida política imperial foi marcada pelo 

esforço das elites na organização do Estado e pelas muitas discussões acerca 

das condições do Brasil vir a se tornar uma nação, devido particularmente ao 

que era representado como as peculiaridades de constituição de sua população: 

mestiça, pobre, ignorante, indolente. 

 

O protagonismo da elite ocorreu nas três vertentes de atuação: Estado, Igreja e 

população, e suas ações foram perceptíveis nesses segmentos. Essa realidade atribuiu um lugar 

ao ensino, como restritivo e excludente, muitas vezes com o claro propósito de civilizar ao invés 

de educar.  

Ao que diz respeito ao Estado, mesmo tendo ocorrido medidas de incentivo à educação, 

o cenário real ainda era de precariedade, havendo um investimento limitado. Na prática o ensino 

aberto ao público ainda era restrito e muitas vezes, a educação ocorria dentro de casa, seja por 

intermédio materno, ou pela contratação de professores particulares. Sobre o assunto, Faria 

Filho e Vidal (2000) explicam que: 

O período colonial legou-nos um número muito reduzido de escolas régias ou 

de cadeiras públicas de primeiras letras, constituídas sobretudo a partir da 

segunda metade do século XVIII. Com professores reconhecidos e nomeados 

como tais pelos órgãos de governos responsáveis pela instrução, essas escolas 

funcionavam em espaços improvisados, como igrejas, sacristias, 

dependências das Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas maçônicas, 

prédios comerciais, ou na própria residência dos mestres. [...] tem-se indícios 

de que a rede de escolarização doméstica, ou seja, do ensino e da 

aprendizagem da leitura, da escrita do cálculo, mas sobretudo daquela 

primeira, atendia um número de pessoas bem superior à rede pública estatal. 

Essas escolas, às vezes chamadas de particulares, outras vezes de domésticas, 

ao que tudo indica, superavam em número, até bem avançado o século XIX, 

àquelas escolas cujos professores mantinham um vínculo direto com o Estado.  

 

Percebe-se que mesmo o Estado assumindo um discurso a favor da escolarização, a 

colônia carecia de espaços para educação, assim como da oferta de materiais adequados ao 

ensino. Outro problema, dizia respeito a própria formação dos professores, em muitos casos 

pouco instruídos para a função. Esses problemas estenderam-se após a Independência e 

expunham os conflitos de interesses a respeito do ensino. Em Mariana, essa realidade foi 
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constatada por diversas vezes através da ação de moradores locais, descontentes com o 

andamento do ensino. Diana de Cássia Silva, em sua dissertação apresentada em 2004, escreveu 

que: 

 

A falta de pessoas instruídas para ocupar os cargos públicos também esteve 

presente na cidade de Mariana. Em 1825, os habitantes da cidade ficaram 

indignados com o fato de pagar mestres particulares para a instrução de seus 

filhos, quando na verdade havia uma escola pública regida sem a menor 

condição pelo mestre Luis Ferreira Soares, o qual ensinava apenas o 

catecismo, conteúdo de responsabilidade dos pais. Segundo os habitantes, ao 

mestre caberia a função de ensinar a criança a “ler, escrever e contar”, além 

de possuir uma postura séria dentro e fora da escola, sendo um modelo para 

que os alunos pudessem seguir (AHCMM, livro, 673). Ainda para os pais o 

problema da retenção nas escolas se justificava pelo fato do mestre não saber 

escrever e, consequentemente, não saber ensinar. (SILVA, 2004, p. 111) 

 

As denúncias em relação a conduta dos mestres de primeiras letras, mostravam as 

formas de participação da população frente os rumos da educação em Mariana, e em outras 

regiões da Província, exercendo bastante influência sob esse processo. 

Essas denúncias, testemunhos e pareceres, eram ações que sinalizavam para o 

conjunto da sociedade concepções em torno da instrução. A instrução 

elementar foi aos poucos se constituindo no termo de Mariana como uma 

necessidade para os moradores da cidade e das áreas rurais. Essa população, 

juntamente com os representantes do distrito, vinha tentando convencer as 

autoridades, por meio de cartas, pedidos e reclamações, da necessidade de 

implantar escolas de Primeiras Letras nesses lugares. (SILVA, 2004, p. 111) 

 

Ao que diz respeito a participação da Igreja, podemos destacar a atuação do Seminário 

de Nossa Senhora da Boa Morte no ensino em Mariana. Criado em 1750, após decreto de D. 

João V, sendo dirigido por Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana. Gabriela 

Berthou de Almeida (2013), realizou uma intensa análise sobre o papel do Seminário de Nossa 

Senhora da Boa Morte na construção de um projeto de ensino para aquela sociedade. Destaca 

que o ensino ofertado pelo Seminário não estava restrito à formação de novos padres, mas 

também oferecia acesso ao ensino regular para aqueles que possuíam condições, portanto, “o 

colégio episcopal de Mariana se fez importante para fornecer instrução ao segmento abastado 

de Mariana” (ALMEIDA, 2013, p. 14). Sobre a importância do Seminário de Nossa Senhora 

da Boa Morte, Magalhães (2012, p.153) afirma que: 

A instalação do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, no ano de 1750, 

reforçou seu caráter religioso, conferindo-lhe ainda o papel de centro 

educacional. Assim Mariana, que já era sede de circunscrição judiciária – onde 

todos os habitantes da região resolviam suas contendas legais -, passou a ser 

ponto de convergência e referência obrigatória para os alunos que quisessem 

ser ordenados padres, ou simplesmente quisessem adquirir uma reconhecida 
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formação educacional. Mesmo sofrendo os efeitos provocados pelo declínio 

da mineração, mantinha sua importância no contexto regional. 

 

O Seminário passou por vários momentos de instabilidade, após a morte de Dom Frei 

Manuel da Cruz, em 1764. Foram longos períodos sem direção, chegando a ficar fechado 

durante muito tempo. Foi com o Dom Frei José da Santíssima Trindade, que em 1818, o 

Seminário voltou a funcionar ativamente. Contudo, o cenário de atuação de Dom Frei José, foi 

marcado por intensas mudanças políticas, culturais e sociais, que acabaram por tornar a sua 

regência, um período de grande conflitos. Dom Frei José possuía concepções bem 

tradicionalistas em relação ao papel que a religião tinha no ensino, foi crítico a liberdade de 

imprensa e discordava sobre os limites de intervenção do Estado na educação, acreditando que 

o ensino deveria respeitar antes de tudo, os preceitos religiosos e não as legislações do Império. 

Nesse contexto, D. Frei José entrou em conflito direto com outro membro do Seminário, 

Antônio José Ribeiro Bhering, que era sacerdote e professor de filosofia no Seminário, até ser 

demitido por Frei José, em 1929, além de ter sido muito influente na sociedade, próximo a 

membros da elite e a imprensa local. Estes fatores em especial, contribuíram para a imagem 

negativa de D. Frei José. Antônio José Bhering tinha uma linha de pensamento totalmente 

influenciada pelo iluminismo, acreditava em uma educação voltada para o ensino das ciências 

e a filosofia moderna, acreditava na importância da participação do Estado no currículo escolar, 

pois a partir disso, regras seriam impostas para contribuir na formação de sujeitos capazes de 

viver em equilíbrio na sociedade, portanto, o ensino deveria ser acima de tudo, útil ao 

desenvolvimento social e econômico, capazes de contribuir com um projeto de unidade. 

Outro grupo de influência, foram as irmãs vicentinas, a partir da atuação das Filhas de 

Caridade que instalaram-se em Mariana no ano de 1849. A vinda das irmãs vicentinas tinham 

o propósito de defender as ideias da Igreja católica na região, de acordo com Ana Cristina Lage 

(2013, p. 72): 

O ultramontanismo consistia em valorizar a figura papal e a Igreja Católica 

em contraponto com o fortalecimento das ideias liberais que se ampliaram no 

século XIX, desvinculando o poder político do poder religioso. A educação 

feminina confessional aparecia como grande instrumento de valorização do 

Catolicismo por meio de inculcação de ideias religiosas nas educandas. As 

Filhas de Caridade viriam para cuidar dos pobres e cuidar das meninas, cuidar 

das moças em geral, mas principalmente das órfãs. 

 

Com esses propósitos, o Colégio Providência foi criado em 1850, destinado às meninas 

pagantes e pobres mantidas pela província (LAGE, 2013). A implantação do Colégio mudou a 
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forma de ensinar as meninas, uma vez que o ensino de meninas estava associado principalmente 

a educação doméstica, informal, tutelada pelas mães, chefes de família ou quando muito, por 

professoras particulares. O Colégio Providência ampliou a formalização do ensino feminino, e 

acima de tudo, contribuiu para o fortalecimento de uma construção social em torno do papel 

feminino na sociedade. Mesmo a sua criação tendo ocorrido após o recorte das listas 

nominativas estudadas, este exemplo nos ajuda a compreender melhor os conflitos de 

pensamentos frente a educação e a sociedade, que circulavam em Mariana na primeira metade 

do século XIX. Tanto o Seminário quanto o Colégio, nos mostram que a nova política 

educacional passou por constante conflito de circulação de ideias próprias do espaço urbano, 

ao mesmo tempo, as próprias propostas impostas pelo governo, na prática, não foram 

implantadas em sua totalidade. Contudo, a instrução tornou-se uma preocupação na transição 

do século XVIII para o XIX, principalmente com a instauração do Império no Brasil.  

Para tanto, a Constituição de 1824, no artigo 179, parágrafo 32, determinava a 

gratuidade do ensino a todos os cidadãos. No âmbito regional, o Ato Adicional de 1834, 

possibilitou aos governos provinciais que medidas mais contundentes no sentido de organizar 

e regulamentar o ensino fossem feitas, levando Minas Gerais, a promulgar a Lei n. 13, em 1835 

(VIANA, 2006). Esta lei, segundo Fabiana da Silva Viana (2006) “regulamentava a criação e 

provimento das cadeiras de instrução primária, os ordenados dos professores, a obrigatoriedade 

da instrução primária e determinava, ainda, a criação dos cargos de delegados de Círculos 

Literários e visitadores parciais de escolas.” (VIANA, 2006, p. 30). 

A ordem era fazer valer uma educação condizente com a construção de um Estado-

Nação, e para isso foram criados alguns recursos que contribuíssem para isso. Um exemplo, 

foram os mecanismos de fiscalização do governo, como a construção dos censos populacionais, 

mecanismos que permitiam controlar e atestar as pessoas que cumpriam a lei de obrigatoriedade 

escolar, ao enviar as crianças as escolas, deste modo, de acordo com Viana (2006): 

o governo mesmo com limitações, dedicou-se ao aperfeiçoamento de 

instituições e à elaboração de diretrizes, análises, reflexões e cálculos a fim de 

gerir a população. A esta forma de exercício de poder, que previa a criação de 

práticas voltadas para o controle da população em seus menores detalhes, 

Duarte (1995) chamou de governamentalização do Estado. Como parte dessas 

práticas de governo, as autoridades provinciais se preocuparam com a 

extensão do serviço de instrução pública e com a necessidade de difundir 

novas formas de conduta. (p. 52-53) 

 

Deste modo, um dos recursos de fiscalização tanto populacional, quanto do ensino, 

foram as listas nominativas, importantes documentos com dados populacionais. Analisaremos 
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as listas nominativas de Mariana, dos anos de 1831 e 1840, como forma de compreendermos 

melhor a realidade educacional da cidade nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

CAPÍTULO 2 

ORGANIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: CONTEXTOS DE FORMAÇÃO DAS LISTAS 

NOMINATIVAS NO BRASIL 

 

2.1. O contexto de formação das Listas Nominativas de Habitantes 

 

O contexto de formação das listas nominativas possui origens coloniais, seus sentidos e 

estruturações acompanharam as demandas dos períodos em que estavam inseridas. 

Inicialmente, as listas de habitantes surgiram como uma tentativa de contagem populacional, 

necessário principalmente devido ao distanciamento com a sede administrativa e necessidade 

de controle – principalmente econômicos - sobre o território colonial. A coleta de dados 

censitários para a compreensão da população brasileira a partir dos princípios de nacionalidade, 

ocorreram apenas na segunda metade do século XIX, devido ao pensamento político da época, 

muito caracterizado pela discussão em torno do sentimento (ou ausência de sentimento) de 

brasilidade (BOTELHO, 1998). 

Tarcísio Botelho (1998), enxergou a construção das listas de contagens populacionais 

como um processo de longo prazo, com históricos de produções irregulares, tentativas e 

fracassos decorrentes de conflitos políticos e dificuldades geográficas mas que contribuíram 

para a criação do recenseamento do Império de 1872. Além de realizar a contagem 

populacional, as listas de população contribuíam para o controle da população pagante de 

impostos, contagem de escravos e também a alistamento militar. Portanto, eram usos práticos 

da documentação, havendo menor interesse em garantir um senso de unidade. Também era 

perceptível uma segregação racial, de acordo com Botelho (1998, p. 179): 

 

As categorias censitárias também revelavam permanências significativas face 

a experiência colonial. Se a divisão entre livres e escravos (e, eventualmente, 

libertos) era uma decorrência óbvia da segmentação fundamental que marcava 

a sociedade brasileira, a preocupação em registrar a cor era certamente uma 

herança portuguesa muito importante. A maior parte dos levantamentos 

censitários da época preocupavam-se em dividir a população em pelo menos 

três segmentos: os brancos, a população nascida no Brasil, mestiça ou não; e 

os pretos. Onde a população indígena assumia proporções significativas, esta 

categoria também se incorporava aos censos. (BOTELHO, 1998, p. 179) 

 

A vinda da Corte portuguesa ao Brasil, em 1808, aumentou a necessidade do uso de 

censos populacionais para fins mais demográficos, como o reconhecimento populacional e a 

necessidade de conhecê-la, isso devido ao cenário brasileiro marcado por tensões políticas, 

conferindo em uma enorme instabilidade. A coroa portuguesa precisava afirmar-se como 
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poderio político em todo o território colonial, portanto antes mesmo de constituir-se com o 

discurso de nacionalidade, fazia-se necessário a consolidação do próprio Estado Tratava-se de 

uma continuação da política portuguesa na colônia. Era necessário, o estabelecimento de 

medidas capazes de contribuir para a sustentação do Estado forte e moderno (BOTELHO, 

1998). 

Enxergamos a necessidade do Estado como uma instituição que busca estratégias de 

afirmação a partir das ideias de Foucault (1978, p. 470). A existência do Estado moderno 

demanda formas de governamentabilidade que articulam-se com a “gestão da sociedade civil”, 

uma sociedade submetida a processos naturais que a coloca em constante mobilidade. Neste 

sentido, foi necessário a construção de mecanismos de segurança, ou mecanismos regulatórios 

capazes de garantir não um controle abusivo, mas sim a gestão da população por parte do 

Estado, com o intuito de manter a ordem social. Essa perspectiva nos possibilita atribuir um 

lugar às listas nominativas e aos mapas de população3, como os de instrumentos de 

regulamentação social ao contribuírem para gerar informações sobre a população, com o intuito 

de estabelecer essa organização. 

 A construção dos mapas de população foi um projeto previsto na Lei de 20 de outubro 

de 1823. Essa lei regulamentou os governos provinciais ao ter determinado a criação dos 

Conselhos Provinciais, mais especificamente, o seu parágrafo 7º do artigo 24, “previa que se 

deveria tratar da formação do censo e da estatística das Províncias”. Consequentemente, em 17 

de julho de 1832, foi lançado um decreto na Província de Minas Gerais que orientava os Juízes 

de Paz a fazerem o “arrolamento das pessoas existentes”, estabelecendo “providências contra 

os vadios” (BOTELHO, p.23, 1998). A existência dessa lei e a posterior divulgação do decreto 

em 1832, indicam um esforço estatal em impulsionar medidas que fossem capazes de contribuir 

para uma maior organização social. Botelho (1998), demonstra que há uma clara diferenciação 

entre os grupos sociais, havendo uma ordem de que os juízes de paz controlassem a população 

considerada desocupada, indicando essas ações de controle social.  

 
3A partir da leitura da dissertação da Fabiana da Silva Viana (2006), é possível estabelecer distinção entre as Listas 

Nominativas e os Mapas de População. As listas nominativas eram documentos que traziam informações sobre as 

características dos domicílios, como a idade dos moradores, ocupação, nome, condição em relação a escravidão, 

cor e estado civil. Algumas listas - como a de 1840 que iremos analisar - também indicavam se as pessoas sabiam 

ler. Já os mapas de população, informavam o número da população de cada distrito, dividindo-os por grupos etários 

e por condição (livres e escravos), além de outras informações que existiam nas listas nominativas, como o sexo, 

cor e estado civil. Ambos eram documentos de grande importância demográfica, e inclusive, os mapas de 

população foram de grande importância para a formação das aulas públicas primárias, pois estavam diretamente 

relacionadas aos números de habitantes. 



31 
 

 

Contudo, ao analisarmos o contexto de formação da província de Minas Gerais, 

percebemos que o uso de censos demográficos foi um recurso utilizado desde o princípio de 

sua formação. Minas Gerais surgiu a partir da busca dos colonizadores por riquezas minerais. 

A procura por ouro contribuiu para desenhar a geografia da província de Minas Gerais, além de 

atribuir uma característica migratória a sua população. Segundo Laird Bergard (2004), no início 

do século XVIII, os primeiros censos foram realizados nas áreas mais povoadas e importantes 

da província, Mariana e Vila Rica, com o intuito de contabilizar a população escravizada. Esses 

dados eram importantes pois estavam diretamente relacionados aos impostos cobrados sobre a 

produção aurífera que deveria ser destinada a coroa. Este primeiro momento, sinaliza um início 

para a história da documentação censitária na província de Minas Gerais, no entanto, ainda 

segundo Bergard, 2006, p. 150:  

 

Eles não têm nenhuma utilidade como medida das características 

demográficas, já que não constavam dados sobre a distribuição dos sexos e a 

estrutura etária da população escrava; além do mais, não revelam a extensão 

da população livre ou suas características raciais. (BERGARD, 2006, p. 150) 

 

O primeiro censo sobre a capitania de Minas Gerais, abrangendo a população livre e 

escrava, foi feito em 1776 (BERGARD, 2006, p. 150). Em sequência, foram produzidos outros 

levantamentos populacionais nos anos de “1786, 1808, 1831, 1833-1835, 1854-1855” 

(BERGARD, 2006, p. 153). No âmbito nacional, foi criado o censo de 1872, abrangendo 

informações mais detalhadas de todas as capitanias e configurando-se como o primeiro censo 

demográfico nacional. 

Ainda no contexto da Província de Minas Gerais, a realidade migratória também 

influenciou diretamente no processo de construção dos censos demográficos. As migrações 

ocorreram por dois fatores principais: primeiramente a atividade mineradora e posteriormente 

a agricultura predatória4. A constante circulação de pessoas em torno das atividades econômica 

moldou a geografia dos principais núcleos urbanos, a exemplo Mariana. Com o declínio da 

mineração no final do século XVIII, o fluxo migratório intensificou-se, levando a diminuição 

da população. Surgiu, portanto, a necessidade de novas atividades produtivas, sendo a 

agricultura uma delas. O desenvolvimento agrícola, no entanto, ocorreu de maneira predatória, 

 
4 O êxodo urbano levou a ocupação dos espaços do campo e consequente desenvolvimento agrícola. Contudo, a 

característica migratória da população permaneceu junto ao desgaste do solo, ou seja, quando o solo estava 

exaurido pela prática agrícola, a população migrava. Esse processo repetia-se, configurando nessa agricultura 

predatória. 
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ou seja, em longo prazo, levavam a improdutividade do solo e consequentemente, ao abandono 

do domicílio e deslocamento em busca de um outro local que possibilitasse a prática agrícola.  

Essas realidades foram determinantes para a construção dos censos demográficos, 

porque a instabilidade da população acabava dificultando a realização de mapas de população 

mais precisos. Além disso, segundo Fabiana da Silva Viana, essa realidade de constantes 

migrações preocupava as autoridades provinciais, pois, “num momento de ardorosos debates 

políticos e de constante agitação social, o controle dos grupos populares deveria ser prioridade 

para o governo mineiro” (VIANA, 2006, p.44), sendo necessário, portanto, que os oficiais de 

justiça ficassem “informados a respeito das pessoas que viessem a se estabelecer em seus 

distritos e “não consentissem, que por elles vagassem indivíduos, sem uma ocupação honesta, 

e útil”5 (VIANA, 2006, p.44). 

É possível portanto, considerarmos duas conjunturas norteadoras da formação dos 

censos demográficos que tornariam-se as listas nominativas de habitantes: os contextos regional 

e o nacional. Em nível regional, podemos considerar que as características socioeconômicas de 

Minas Gerais foram fundamentais, uma vez que a necessidade da contagem populacional na 

província, ocorreu a partir da também necessidade de administração da atividade mineradora 

na região, afinal, era preciso contabilizar os escravos para arrecadação dos impostos em cima 

da produção aurífera. Além disso, o trânsito de pessoas, desde as “aventureiras” até aquelas em 

busca de condições de sobrevivência, contribuíram para remodelar os aspectos sócio espaciais 

das regiões, havendo um anseio por parte das autoridades em tentar organizar e de certo modo, 

controlar a sociedade a partir da construção de listas nominativas. 

Neste sentido, esse fator entrelaça-se com a conjuntura nacional, abordada por Botelho 

(1998), em que os esforços em produzir censos populacionais, estavam diretamente alinhados 

ao projeto imperial de remodelar a sociedade, algo que posteriormente, na segunda metade do 

século XIX, iria encaminhar para contribuir para um projeto de construção dos ideais de 

unidade nacional, mas que para tanto, era necessário conhecer a sociedade e operar sobre ela. 

É pensando no potencial desses censos demográficos que as listas nominativas surgem como 

fontes em potencial para o estudo da história social e história da educação.  

Genericamente, as listas nominativas são censos que trazem informações objetivas a 

respeito dos habitantes de determinada região, funcionando como um instrumento de controle 

 
5A citação inclui a declaração do presidente da província, em 1837, Antonio da Costa Pinto, utilizado como fonte 

por Fabiana da Silva Viana em sua dissertação. Em vários momentos este e outros discursos dos presidentes de 

províncias são citados, e todos eles assemelham-se nessa necessidade de organização e controle social, para 

construir uma sociedade condizente com os princípios de uma moral familiar e cívica, símbolo de um novo projeto 

de Brasil. 
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demográfico. Mesmo tendo sido eficientes em quantificar a população, o processo de 

construção das listas nominativas enfrentou grandes desafios devido a falta de recursos, 

dificuldades de mobilidade e o próprio “clientelismo” indicado por Viana (2006). Esse último 

fator, influenciou diretamente no caráter de imparcialidade das listas, devido ao vínculo de 

alguns juízes de paz com algumas pessoas dos domicílios. Esse vínculo poderia levá-lo a omitir 

algumas informações ou até mesmo criar algumas outras, dificultando a produção de dados e 

análises futuras. Isso produziu um impacto até mesmo na educação, pois segundo Viana (2006) 

os juízes de paz: 

Eram autoridades de destaque nos distritos e, por isso, as discussões em torno 

de seu cargo ocuparam grande parte dos discursos presidenciais. Esses 

funcionários atuavam na elaboração dos dados estatísticos, no recrutamento, 

nos processos criminais, no policiamento dos distritos e na fiscalização do 

cumprimento das medidas legais e penais. Eles deveriam, ainda, visitar as 

escolas, avaliar o trabalho de professores e aplicar multas aos pais de família 

que não cumpriam a lei da obrigatoriedade da instrução primária. Tanto as 

denúncias contra professores e pais negligentes, quanto os pedidos de abertura 

de escolas e de comprovação da idoneidade de professores, precisavam ser 

legitimados pelo endosso dos juízes de paz. (VIANA, p. 49, 2006) 

 

É certo que esses erros de conduta, muitas vezes dificultavam a execução de um bom 

trabalho e iam inclusive em contradição com os princípios morais que o então governo buscava 

implantar no Império. No entanto, é inegável que também existiram grandes esforços em 

realizar um levantamento cartográfico que fosse consistente e contribuísse para a compreensão 

da sociedade não só em âmbito regional, como também nacional, ficando evidente que a 

construção das listas nominativas fizeram parte de um projeto político de governo, podendo 

contribuir com diversas informações. 

Neste trabalho nos propusemos a analisar de maneira comparativa, duas listas 

nominativas da cidade de Mariana, sendo elas a de 1831 e 1840. A partir dessas fontes podemos 

perceber que mesmo tratando-se de um único documento, há uma riqueza de informações que 

contribuíram e ainda podem contribuir para diversas análises, não apenas no campo da 

demografia e da historiografia, mas também da história da educação, uma vez que a comparação 

nos possibilita inferir a respeito de possíveis mudanças e continuidades a respeito dos sujeitos 

escolarizados e não escolarizados presentes nos domicílios. A escolha dos anos de 1831 e 1840, 

ocorreu devido a maior facilidade em relação a disponibilidade dos documentos, já 

digitalizados. 
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2.2. As Listas Nominativas de Mariana 1831 e 1840 

 

O processo de construção dos censos populacionais, fizeram parte de uma iniciativa do 

Estado que buscava e também necessitava de conhecer melhor a população. Como parte desses 

censos, foram feitas as listas nominativas6, elaborados pelos juízes de paz. As listas nominativas 

eram documentos que traziam informações sobre as pessoas dos domicílios como: nome, idade, 

qualidade7, estado civil, ocupação e condição (se livre ou escravo). Algumas listas, como 

veremos em 1840, também traziam a informação a respeito do letramento, indicando se a pessoa 

sabia ler ou não, o que podemos concluir que houve uma preocupação em quantificar a 

população leitora, indicativo de uma preocupação com os índices educacionais. 

As listas nominativas da cidade de Mariana não surgiram no ano de 1831. Duas outras 

listas de Mariana estão disponíveis para consulta, referentes aos anos de 1809 e 1819. Para esta 

pesquisa, usamos como fontes as listas nominativas da cidade de Mariana, dos anos de 1831 e 

1840. Elas estão digitalizadas e disponíveis no site do Arquivo Público Mineiro (APM), em 

Belo Horizonte, sendo também possível consultar o acervo físico. Neste caso em especial, 

destacamos o acesso às listas transcritas e organizadas em plataforma Excel, disponibilizadas 

através da ajuda de colaboradores que já haviam realizado estudos com as mesmas 

documentações8. Mesmo que os documentos estejam em qualidade razoável no APM, ainda há 

uma dificuldade de compreensão, devido a caligrafia e perda da qualidade das imagens, 

portanto, a existência de alternativas digitalizadas, contribuiu muito para a execução deste 

trabalho. 

No site do Arquivo Público Mineiro, as listas nominativas estão organizadas nas 

coleções dos mapas de população. A composição das listas nominativas ocorria como nas 

figuras a seguir: 

 

 
6As listas nominativas também podem aparecer como listas de população, utilizado por Clotilde Paiva (1996), por 

exemplo. 
7 Termo utilizado para designar classificações raciais. Na lista nominativa de 1840, o termo foi substituído por 

“nacionalidades”, informando tanto a região ao qual a pessoa veio, muito frequente no caso dos escravos, ou a cor. 

Nesse ícone o termo brasileiro apareceu com certa constância. 
8 Agradecimento a Profa. Dra. Fabiana Viana pelo trabalho com a lista de 1840 e pela disponibilidade em 

compartilhá-la. 
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Figura 1 - "Relação de Habitantes do Distrito de Paz da Paróquia de Mariana", 1831. Fonte: Arquivo Público 

Mineiro, notação MP-CX.02-DOC.17. 
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Figura 2 - "Mapa demonstrativo de Habitantes do [...] da Cidade de Mariana", 1840. Fonte: Arquivo Público 

Mineiro, notação MP-CX.02-DOC.27. 

 

 

Ida Lewkowicz (1992), analisou os dados demográficos da documentação de 1809 e 

constatou que nesse período a população de Mariana era de 3.249 habitantes, passando para 

2.050, no ano de 1819 e um total de 341 domicílios. Esses dados foram reunidos e separados 

de acordo com a condição jurídica e étnica (MAGALHÃES, 2012) do total populacional 

segundo a tabela9 abaixo: 

 
9 Dados e tabela retirados do texto “Mariana na aurora do século XIX” escrito por Sônia Maria de Magalhães 

(2012). 
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Figura 3 - Dados coletados por Ida Lewcowkz 

 

 

De acordo com Magalhães (2012) os dados da tabela nos revelam que:    

62% da população compunham-se de livres. Nesta condição estavam 310 

agregados e 34 expostos, sendo que o número de mulheres suplantava o de 

homens em 9%. Entre os cativos, ao contrário, observa-se preponderância dos 

homens em relação às mulheres [...] No tocante à etnia, nota-se a presença 

maciça de negros e pardos, ambos integrando 81% do contingente 

populacional. Este aspecto pode estar relacionado com o declínio dos 

trabalhos mineratórios na região; a alforria pode ter sido o meio mais viável 

encontrado pelos proprietários de escravos para se desobrigarem de uma mão-

de-obra incapacitada para o trabalho. O grande número de negros e pardos 

vivendo na indigência, e os dados fornecidos por Lewkowicz para o ano de 

1809 confirmam essa ideia. Em 1809, quase metade da população marianense, 

ou seja, 47% eram compostos por cativos. Decorrida uma década, nota-se que 

este número recuou 36%. (MAGALHÃES, 2012, p. 149-150)  

 

Ao compararmos esses dados populacionais com os encontrados nas listas posteriores, 

podemos identificar a permanência da oscilação entre os índices populacionais. Analisando a 

lista nominativa de 1831, Clotilde Paiva (1996), verificou que nesse período haviam cerca de 

2.959 habitantes em Mariana, organizados em 595 fogos. Desses habitantes, a maioria era livre, 

um total de 2.111, enquanto que 848 eram escravos. Ao comparar a população feminina com a 

masculina, identificou uma superioridade feminina, tanto entre os livres, quanto entre os 

escravos. Paiva também dividiu essa população em grupos etários e percebeu que a maioria da 
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população encontrava-se na faixa etária de 20 a 59 anos. Ao contrário de Clotilde Paiva (1996), 

a análise da faixa etária não foi uma de nossas prioridades, exceto em relação aos grupos em 

condição escolar.  

Em nossas análises sobre a lista de 1831, identificamos uma pequena variação no 

número de habitantes em relação a Paiva (1996). Constatamos 2.97210 habitantes, distribuídos 

em 596 domicílios. Desse total de habitantes, 2.122 eram livres e 850 eram escravos. Entre a 

população livre, 929 eram homens e 1.193 eram mulheres. No que diz respeito aos escravos, 

519 eram homens e 331 mulheres, constatando, assim como Paiva (1996), um predomínio de 

homens escravizados e de mulheres livres.  

Ao observarmos o quantitativo populacional de Mariana em 1831 junto aos anos 

anteriores de 1809 e 1819, respectivamente, apresentados por Magalhães (2012), percebemos 

que após o período de declínio populacional ocorreu moderado aumento no número de 

habitantes. Ao avançarmos a comparação para o ano de 1840, notamos outra diminuição no 

número de habitantes, decaindo para 2.037, organizados em 418 domicílios. Esses dados 

revelam como os processos migratórios permaneceram ao longo da primeira metade do século 

XIX, contudo, sem limitar a influência da região sobre a economia uma vez que houve uma 

readequação nos meios de produção voltados para a atividade agrícola em decorrência do 

processo de ruralização, algo que Leandro Andrade (2010) considerou não como uma queda 

populacional, mas sim um remanejamento para o campo, características identificadas não 

apenas em Mariana, mas também em outras regiões mineradoras de Minas Gerais. Tarcísio 

Botelho nos mostra que: 

O passar das décadas levou a própria região a desenvolver um setor interno 

voltado para o abastecimento da sua atividade central, que continuou a ser a 

extração aurífera até a década de 1770. Nas décadas finais do século XVIII, a 

capitania vivia uma conjuntura em que o declínio da mineração favoreceu uma 

redefinição da economia regional, fazendo-a voltar-se para atividades 

abastecedoras, tanto primárias quanto de transformação. Tais atividades 

encontraram um excelente mercado no Rio de Janeiro, que sofria um 

crescimento vertiginoso devido à chegada da família real. A grande 

concentração populacional provocada pelo boom minerador garantiu a 

existência de um sólido mercado interno mesmo após o declínio das extrações 

auríferas. (BOTELHO, 1998, p. 81) 

 
10 Não é possível informar ao certo o porquê das diferenças encontradas entre as pesquisas. Quando Paiva realizou 

a sua pesquisa em 1996, os dados ainda não estavam digitalizados, ainda estavam sendo feitos os processos de 

microfilmagem da documentação. Como as documentações já foram revistas ao longo dos anos, consideramos 

essas diferenças aceitáveis e pouco significativas, não sendo suficientes para comprometer os resultados da 

pesquisa. 
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Os dados do gráfico 1 indicam os dados sobre a população de Mariana em 1831 de 

acordo com o sexo e condição social (livre ou escravo). 

 

 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

 

Considerando o caráter racial da população de Mariana em 1831, observamos uma 

maioria negra. Essa classificação racial considerou todas as variantes utilizadas para designar a 

população negra do século XIX, tendo sido agrupados os pretos, crioulos, pardos e cabras. 

Historicamente, o termo crioulo foi utilizado para designar os escravos nascidos na colônia 

(LEAH, 2014), enquanto que a designação preto, estava relacionada aos africanos (FONSECA, 

2007, p. 116-117). O significado do termo cabra não é bem definido. De acordo com Fonseca 

(2007): 

 

O uso generalizado do termo cabra indica que esta era uma categoria revestida 

de sentido no contexto social e demográfico do século XIX, representando um 

segmento da população com alguma particularidade. Compreender este 

sentido é um desafio, pois não contamos com uma tradição de pesquisa em 

história que problematize as questões relativas às classificações raciais. Desta 

forma, o termo geralmente é entendido apenas como uma forma variável de 

designar um tipo de miscigenação. (p. 118) 
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 Para o século XIX, as classificações raciais relacionadas ao negro, possuíam categorias 

distintas, e estão diretamente relacionadas a proximidade com a condição de liberdade e 

escravidão. A tabela 1, classifica a população de acordo com o sexo e a raça e nos possibilita 

visualizar melhor a composição da sociedade naquele período. Através desses dados, 

concluímos que a população negra compunha 77,8% dos habitantes, enquanto que os brancos 

somavam apenas 18,4%. Considerando o caráter racial dos integrantes dos domicílios em 1831, 

tanto mulheres quanto homens, constatamos que 548 foram classificados como brancos, 450 

como pretos, 606 como crioulos, 1094 como pardos, 164 cabras, 3 índios e 107 sem 

classificação. 

  

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

 

O processo de análise das listas nominativas, incluiu a classificação dos domicílios nela 

apresentados. Os domicílios aparecem na lista de 1831 classificados a partir dos “fogos”11, 

acompanhados dos “habitantes”, “qualidade”, “condição”, “idade”, “estado” e “ocupações”. 

Caracterizamos os domicílio identificando-os e agrupando-os em domicílios simples, 

domicílios chefiados por mulheres e domicílios chefiados por homens. Entendemos os 

domicílios sempre a partir do seu chefe, deste modo, o domicílio simples são aqueles em que 

“encontramos cônjuges no interior do domicílio. Assim, a classificação considerou não só o 

chefe, mas também o fato de ele ter uma situação conjugal reconhecida como legítima por 

aqueles que elaboraram a lista.” (FONSECA, 2010, p. 25) no caso, seriam aqueles modelos 

domiciliares compostos por um casal heteronormativo e seus filhos, o modelo tradicionalmente 

reconhecido pela sociedade. 

Também incluímos neste núcleo, aqueles domicílios em que identificamos agregados 

e/ou outros casais. Em trabalhos anteriores12 como o de Marcus Vinícius Fonseca (2013) 

 
11 Termo utilizado para se referir aos domicílios. 
12Marcus Vinícius Fonseca classificou os domicílios como simples, simples com agregado, grupo familiar 

ampliado, chefiados por mulheres e chefiados por homens no trabalho “Perfil dos domicílios com crianças nas 
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domicílios com esses grupos foram classificados como domicílios simples com agregado e 

domicílios simples ampliado, respectivamente. Em seus estudos, Ida Lewkowicz (1998) 

utilizou classificações semelhantes: 

 

Para isto recorreu a uma tipologia proposta por Iraci del Nero da Costa (1977), 

que ao estudar a “estrutura familial e domiciliária” em Vila Rica verificou a 

recorrência de seis tipos de arranjos: singular ou de pessoas que viviam 

sozinhas; sem estrutura familiar; simples ou formado pelo homem, a mulher e 

seus filhos; familiar ampliado; múltiplos ou de vários núcleos parentais; sem 

estrutura determinada. (VIANA, 2012, p. 145) 

 

A opção por agrupar os domicílios com agregado e ampliados ao domicílio simples foi 

por entendermos uma necessidade de simplificação das classificações, além do fator de 

identificação comum, a presença do casal e seus filhos. A tabela 2 exemplifica a representação 

do domicílio da lista nominativa de 183113. 

 

 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

 

7 

Alferes 

Maximianno 

Gomes da Fonseca 

Pardo  27 Casado Roça 

Roza Linda 

 
Parda  26 Casada  

Fortunata 

 
Parda  1 Solteiro  

Joao Ferreira 

Regio 

 

Pardo  70 Solteira Mendigo 

Januaria da 

Anunciacao 
Parda  48 Solteiro Costureira 

Antonio Julio Crioulo  17  Alfaiate 
Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

Os domicílios chefiados por mulheres, são aqueles em que a chefe do fogo é uma 

mulher, mesmo que esta fosse identificada como casada. E os domicílios chefiados por homens 

seriam aqueles em que os homens eram os chefes, mas em uma lógica inversa aos domicílios 

chefiados por mulheres, essa classificação vale apenas para os núcleos em que não 

 
escolas de instrução elementar da cidade de Mariana (1831). In: Entre o Seminário e o Grupo Escolar: a história 

da educação em Mariana (XVIII-XIX). Coleção Pensar a Educação Pensar o Brasil – 1822-2022, 2013. 
13 É importante destacarmos que a representação do domicílio no formato de tabela, é meramente ilustrativo. A 

tabela não partiu de uma construção própria, mas sim dos dados presentes nas listas nominativas, sendo a 

reprodução do domicílio. No caso da tabela, a única inclusão foi referente ao sexo que não se econtra no documento 

primário, mas foi sinalizado nas listas digitalizadas. 
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identificamos situação conjugal. Há casos de domicílios que não puderam ser identificados, 

isso devido à ausência de uma informação crucial, o chefe do domicílio, sendo impossível 

incluí-los em alguma das classificações, os chefes de domicílios eram apresentados como os 

primeiros da lista de cada fogo, por isso podemos identificá-los. A exemplo o domicílio de 

Germano, empregado na chácara, 60, preto e na condição de escravo. Germano aparece como 

o primeiro no domicílio, portanto, na posição de chefe. Todos os outros membros do fogo 

também são escravos, portanto, nos questionamos se realmente trata-se de um domicílio 

chefiado por homem, ou alguma outra questão que não pudemos identificar. 

Segundo Fonseca (2015), essas configurações diversas dos domicílios ocorrem, por eles 

serem espaços múltiplos, utilizados para moradia e trabalho, diversificando da concepção de 

domicílio que possuímos na atualidade, diretamente relacionada a ideia de espaço de ocupação 

dividido por laços afetivos - familiares.  

 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

 

10 

Francisco de Assis Pardo  23 Solteiro Latoeiro 

Thereza Maria 

 
Parda  30 Solteira Costureira 

Catharina 

 
Crioula  80 Solteira Inútil 

Joaquim 

 
Crioulo  8 Solteiro Mendigo 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

 

2 

Theodora Maria do 

Espírito Santo 
Parda  29 Solteira Chácara 

Lucindo Pardo  7 Solteiro  
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Maria 

 
Parda  3 Solteira  

Joaquina 

 
Parda  28 Solteira Costureira 

Jose Gomes 

 
Pardo  56 Solteiro Latoeiro 

Lino Pardo  10 Solteiro Escola 

Fortunato Branco  6 Solteiro Escola 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

 

Após classificarmos os domicílios, pudemos identificar que do total de 596 fogos, 176 

(29,5 %) eram domicílios simples, 273 (45,8%) domicílios chefiados por mulheres e 142 

(23,8%) eram chefiados por homens. Entre o total de habitantes, 1.611 são livres e 426 são 

escravos, aos quais 675 são homens livres e 936 são mulheres livres, restando 239 escravos e 

187 escravas (Gráfico 2). Percebemos que assim como na lista de 1831, o número de mulheres 

livres é superior, o que significa que o número de cativos mulheres em relação ao de homens 

também é inferior, um padrão já evidenciado em pesquisas de anos anteriores (MAGALHÃES, 

2012, p. 149).  

Tratando-se da lista nominativa de 1840, como assinalado anteriormente, foram 

identificados cerca de 2.037 habitantes, organizados nos 418 domicílios (gráfico 2). Comparada 

ao ano de 1831, houve um notável declínio populacional. Se em 1831 existiam 596 domicílios, 

no ano de 1840 esse número caiu para 418, de modo que os 2.972 habitantes do primeiro ano, 

caíram para 2.037, um declínio de aproximadamente 31,5%. 
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Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840, APM. 

 

Em respeito aos domicílios, identificamos 123 (29,5%) domicílios simples, 92 

domicílios chefiados por homens (22%) e 201 (48,1%) domicílios chefiados por mulheres. 

Destacamos que a lista nominativa de 1840, possui uma organização diferente da lista de 1831, 

ela está organizada em “fogos”, “nomes”, “idades”, “estado”, “ocupação”, “sabe ler”14 e 

“naturalidade”. Este último, cumpre função semelhante a “qualidade”, contudo, a sua presença 

é instigante, visto que começam a aparecer classificações de nacionalidade como “brasilleiro”. 

O aparecimento desta classificação pode estar relacionado às tentativas de identificação da 

população nascida no Brasil. 

 

 
14 Livre interpretação, visto que o termo utilizado para o item “sabe ler” está de difícil leitura. 
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Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831-1840, APM. 

 

Os dados em relação a classificação racial foram imprecisos, pois em vários domicílios 

não há essa identificação, característica que também podemos reparar em relação às ocupações 

das pessoas dos domicílios. Normalmente, apenas a ocupação do chefe é identificado, no 

entanto, essas ocupações aparecem com uma frequência muito inferior à lista de 1831. É 

possível que esse seja um problema relacionado a dificuldade de transcrição. 

Das observações que fizemos em relação a cor, a lista de 1840 possui um grande foco 

em classificar a origem dos escravos, aparecendo diversos países africanos e não apenas se são 

“pretos, pardos ou crioulos”. Segundo Viana (2006), essa distinção ocorria porque o imposto 

sobre a compra e venda de escravos nascidos no Brasil era diferente do imposto cobrado sob os 

escravos africanos, sendo o valor destes últimos superior. Deste modo, a ênfase nessa 

classificação seria mais uma forma de controle do Estado, utilizando o recurso dos censos. 

Mesmo havendo lacunas em relação a cor dos indivíduos, identificamos 32 angola, 19 

benguela, 3 moçambique, 19 africanos, 3 cambinda, 24 congo, 1 costa, 10 mina, 2 munjolo, 4 

preto mina, 1 rabello, sendo estes escravos africanos. O restante divide-se entre livres e 

escravos, não tendo sido feita a classificação entre ambos. Identificamos 382 criolos, 84 

brancos, 40 cabras, 1 castelianno15, 1 alemão, 2 portugueses, 25 pretos, 1 carioca e 190 

brasileiros.  

 

 
15Escrito como na lista nominativa de 1840. 
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Tabela 2 - Nacionalidades listadas na lista nominativa de 1840. 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840, APM. 

 

Além das informações sobre o nome, ocupação, cor, idade, e condição (livre ou 

escravo), a lista nominativa de 1840 também possui informações sobre quem sabia ler. São 

dados importantes porque nos ajudam a conhecer melhor as informações a respeito da educação 

no período. Sabemos que os índices de alfabetização no Império eram muito baixos, realidade 

que perpetuou-se inclusive ao longo do século XX. Sendo Mariana a primeira cidade na 

província de Minas Gerais a aprovar a lei de obrigatoriedade do ensino de primeiras letras, em 

1835, os dados da lista de 1840 não é determinante, mas contribui para analisarmos alguns 

dados em relação a educação após a implementação da lei. 
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CAPÍTULO 3 

OS DADOS DAS LISTAS NOMINATIVAS DE 1831 E 1840: POSSIBILIDADES PARA A 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Em uma interpretação livre do conceito de fontes utilizado por Saviani (2006), que 

classifica as fontes como uma produção, podemos considerá-las como um ponto de referência 

para o fazer historiográfico, uma vez que elas nos permitem interpretar informações sobre 

realidades já vividas, a partir dos olhares do presente. Neste sentido, as listas nominativas são 

documentos produzidos com propósitos específicos, o levantamento censitário da população no 

século XIX, contudo, o nosso olhar sob essa documentação, nos permite atribuí-las o caráter de 

fontes para a pesquisa historiográfica, com ênfase na história da educação. 

Para este estudo, buscamos observar os domicílios em que há a presença de pessoas em 

situação escolar, classificadas como “na escola”, “estudando”, “aprendendo a ler”, “estudante” 

ou “estudante de gramática”. Essas duas últimas classificações indicam uma distinção no nível 

escolar, não estando mais no nível de primeiras letras. Os termos relacionados ao ensino 

aparecem nas listas junto as ocupações, a partir dessas informações pudemos identificar e 

quantificar essas pessoas na escola. Nesse momento, a educação de primeiras letras tinha o 

objetivo de ensinar a leitura, escrita e a contar (FILHO; VIDAL, 2000) e esse ensino poderia 

ocorrer de forma particular, em aulas públicas ou em instituições como o Seminário. A ideia de 

escola como um espaço de escolarização estava presente, contudo, a sua institucionalização 

ainda era um processo lento. 

Utilizamos a comparação entre as listas nominativas de 1831 e 1840 como forma de 

compreender os possíveis usos sociais da educação no intervalo de tempo que perpassa os 

documentos. Em 1831, haviam 60 domicílios com pessoas em situação escolar, deste total, 21 

dos domicílios eram simples, 13 eram chefiados por homens e 26 chefiados por mulheres. 

Distribuídos nesses domicílios, identificamos um total de 90 pessoas na escola, sendo que 65 

estavam na escola elementar e 25 eram estudantes. No ano de 1840, esses dados diminuíram, 

mas também devemos levar em consideração que a própria população total também diminuiu. 

Foram identificados 45 domicílios, aos quais 14 eram domicílios simples, 17 eram chefiados 

por mulheres e 14 chefiados por homens. Contabilizamos um total de 60 alunos, sendo 33 de 

primeiras letras, incluindo 5 aprendendo a ler, e 27 estudantes (Gráfico 6). 

A importância atribuída a classificação dos domicílios com alunos, está diretamente 

relacionada à necessidade de compreendermos os perfis familiares em que esses sujeitos 

estavam inseridos, e se possível, analisarmos as influências que esses indivíduos presentes 
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nesses núcleos poderiam exercer sobre a educação dos seus tutelados. Os gráficos 4 e 5 trazem 

os dados referentes a classificação desses domicílios. 

 

 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831, APM. 

 
Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840, APM. 

 

A partir das listas nominativas, também foi possível observar a faixa etária dos alunos. 

Em 1831, os alunos tinham uma idade que variava de 6 a 28 anos, sendo que o mais velho na 
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escola elementar, possuía 16 anos, e entre os estudantes, o mais novo possuía 12 e o mais velho 

28. Na lista de 1840, as idades variaram entre 5 e 36 anos. Entre os estudantes, o mais novo 

possuía 19 e consequentemente, o mais velho 36. Esses valores nos mostram que o ensino não 

se restringia apenas às crianças, e mesmo no ensino elementar, é possível perceber uma variação 

de idade muito grande, entre 6 a 16, no caso da lista de 1831, e 5 a 15 na lista de 1840. Cynthia 

Greive Veiga sinalizou a questão etária como um problema da própria lei, além do fato da 

própria concepção de infância não ser algo totalmente definido no período: 

 

O processo escolarizador da infância deu ampla visibilidade às tensões nas 

relações geracionais. Podem-se destacar tensões entre os próprios alunos, na 

medida em que a “mistura de idades” nas aulas era freqüente e a própria lei 

facilitava tal procedimento ao fixar a obrigatoriedade para uma larga faixa 

etária: 8 aos 14 anos (1835); 8 aos 15 (1872); 7 aos 12 (1879); 7 aos 13 (1892, 

1899,1900). (VEIGA, 2009, p. 29) 

 

Esses dados também podem ser um indício de que a própria noção de idade não estava 

muito clara entre a população, ou no caso de 1840, uma tentativa mesmo que tardia, de cumprir 

a lei mineira de 1835 que “Regula a criação das Cadeiras de Instrução primária, o provimento 

e os Ordenados dos Professores.”, em que o artigo 13 estabelece que “a obrigação imposta no 

Artigo precedente aos pais de famílias começa aos oito anos de idade dos meninos; mas estende-

se aos que atualmente tiverem quatorze anos de idade.” Organizamos os dados de ambas as 

listas de acordo com o nível de ensino e o sexo dos alunos (Gráfico 6).  
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Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831-1840, APM 

 

Nos dois anos, a quantidade de homens nas escolas é muito superior em relação às 

mulheres, contudo, houve um aumento em relação ao período. Em 1831, apenas 2 meninas 

foram listadas como na escola, Maria, de 8 anos e Francisca, de 7 anos. Elas pertencem ao fogo 

438, chefiado por Jose Maria Fernandes de Souza, um domicílio simples. 
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Este domicílio chama a atenção pois, além das duas meninas na escola, há mais seis 

crianças estudando, todas homens, portanto, há uma cultura escolar dentro do núcleo domiciliar, 

que possivelmente, compreende algum significado do ensino para a formação dos sujeitos. Ao 

analisarmos o número de escravos, 5, também podemos deduzir tratar-se de um domicílio mais 

abastado, favorecendo as possibilidades de instrução das crianças.  

Em 1840, percebemos que o número de meninas na escola subiu para 13, distribuídas em 

domicílios diferentes. Desde a Constituição promulgada em 1824, o título 8, artigo 179, 

estabelecia que a educação era um direito de todo o cidadão, sem fazer referência as mulheres, 

portanto, sem também excluí-las. Já no artigo 11 da lei de 15 de outubro de 1827, dizia que 

“Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, em que os Presidentes em 

Conselho, julgarem necessário16 este estabelecimento.”, portanto, a educação formal de 

 
16Grifo nosso. 
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meninas dependeria da vontade dos presidentes de província. Posteriormente, a lei mineira de 

1835, declarava no Artigo 3º que: 

 

O Governo poderá estabelecer também Escolas para meninas nos lugares em 

que as houver do 2º grau, e em que, atenta a população, puderem ser 

habitualmente freqüentadas por vinte quatro alunas ao menos. Nestas Escolas 

se ensinarão, além das matérias do 1º grau, ortografia, prosódia, noções gerais 

dos deveres morais, religiosos e domésticos. (Lei de 15 de outubro de 1827, 

Art. 3º) 

 

Considerando o número mínimo de alunas necessárias para frequentar as aulas e o 

número de meninas encontradas na lista de 184017, podemos supor que o ensino feminino 

ocorria no formato de aulas particulares, algo também previsto em lei no artigo 12. Essa grande 

diferença entre a quantidade de alunas e alunos, também pode estar relacionada ao próprio 

desinteresse em educar essas meninas, não sendo uma prioridade entre as famílias, 

principalmente porque as leis citam especificamente a obrigatoriedade educacional dos 

meninos, ficando a educação feminina em muitos casos como opcional caso a família achasse 

necessário. 

A possibilidade de identificação das pessoas que sabiam ler na lista de 1840, permite-

nos quantificar, mesmo que aproximadamente, o número de pessoas alfabetizadas na cidade de 

Mariana. Sabemos que para definir uma pessoa como alfabetizada, é necessário mais do que o 

conhecimento da leitura, sendo também necessário o domínio da escrita e de uma capacidade 

de interpretação e compreensão do texto, contudo, não partiremos deste princípio por ser uma 

perspectiva contemporânea de alfabetização. Trabalharemos aqui apenas com a noção de 

leitura, presente nas listas nominativas, visto que estamos tratando de uma outra realidade, em 

que a minoria da população era de fato letrada. 

Percebemos que entre os 2.037 habitantes, apenas 235 sabiam ler, ou pelo menos foram 

descritos como leitores pelo elaborador da lista. Um dado interessante é que foram identificados 

3 escravos como quem sabiam ler e outras pessoas 5 foram identificadas como aprendendo a 

ler. Esses dados nos mostram o lento processo de alfabetização das pessoas na primeira metade 

do século XIX, sendo essa realidade de uma pequena parcela da população. 

 

 
17 O Colégio Providência foi criado apenas em 1850, podendo ser um dos fatores de influência na baixa de 

escolarização de meninas. 
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Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840, APM. 

 

Contudo, precisamos nos atentar a algumas imprecisões das listas nominativas. Há casos 

de domicílios em que podemos concluir a presença de pessoas letradas a partir das suas 

ocupações, mas por algum motivo que não podemos afirmar não tiverem esse dado listado na 

documentação. São casos aos quais os ofícios dos indivíduos do fogo estão relacionadas a 

educação, como professores de música ou mestres de primeiras letras, ou ao próprio ato da 

escrita, como o ofício de escrivão. É o caso do fogo chefiado por D. Francisca de Paula Egina, 

branca, 37 anos e mestra de primeiras letras, ocupação que demanda o conhecimento da 

habilidade da leitura. 

 

Tabela 6- Fogo 2 chefiado por D. Francisca de Paula Egina, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

2 

D. Francisca 

de Paula 

Egina 

37 Solteiro Mestra de 

Primeiras 

Letras 

 Branco 

João (escravo) 60 Solteiro   Mina 

Maria 

(escrava) 

40 Solteiro   Cabra 

Josefa 

(agregada) 

(forra) 

10 Solteiro   Cabra 

Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840. 

Estendemos a comparação das listas nominativas aos domicílios e buscamos identificar 

aqueles núcleos com crianças na escola em 1831, que também estavam presentes na lista 
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nominativa de 1840, com o intuito de inferir sobre as possibilidades de mudanças sociais, 

analisando o seu grau de significância na estrutura desses núcleos. Um processo equivalente foi 

realizado por Marcus Vinícius Fonseca (2015) ao estudar as listas nominativas da população de 

Cachoeira do Campo, dos anos de 1831 e 1838. A contraposição das documentações 

possibilitou levantar questões a respeito do papel que a experiência escolar exercia sob aquela 

população.  

Esse estudo foi realizado a partir da análise racial, observando-se quais eram as 

equivalências entre o perfil racial das crianças na escola, e o perfil racial da população. Foi 

identificado que havia uma “super-representação de brancos alfabetizados quando comparados 

à sua presença na população” (FONSECA, 2015, p. 161), portanto, contraditoriamente, haviam 

mais brancos do que negros na escola, ao mesmo tempo em que a maioria da população era 

negra. Diante dessas informações, questionou-se se o processo de escolarização era capaz de 

interferir no padrão de classificação racial dos indivíduos. 

O trabalho realizado por Fonseca nos auxilia metodologicamente. Partiremos do mesmo 

princípio de análise da contraposição dos dados presentes nas listas nominativas, no caso, as 

listas de Mariana dos anos de 1831 e 1840. Assim como foi realizado no tópico anterior, 

incluímos a reprodução dos domicílios a partir de “tabelas”. Os domicílios relativos ao ano de 

1831 estão acompanhados dos domicílios equivalentes de 1840. Para analisá-los, levamos em 

consideração a variação que os nomes poderiam sofrer. Outro critério importante foi a idade, 

que por sua vez, ou permaneceu a mesma, ou alterou-se de forma expressiva. Como as próprias 

pessoas dos domicílios davam as informações para os juízes de paz, consideramos aceitáveis 

uma certa imprecisão nos dados, visto que poucas pessoas tinham domínio sob a sua própria 

faixa etária. Conseguimos identificar vinte e um fogos opcionalmente organizados e 

apresentados na tabela abaixo. Contudo, os domicílios não foram todos analisados, por questões 

de prioridade. 
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Tabela 3  - Domicílios equivalentes nos anos de 1831 e 1840.  

Fonte: Listas Nominativas de Mariana, 1831-1840, APM. 

 

Destacamos como primeiro domicílio a ser analisado, o fogo chefiado por Roza 

Jacintha: 
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Fogo 428 - chefiado por D. Roza Jacintha Oliveira, 1831. Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1831. 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

428 

D. Roza Jacintha de 

Oliveira 
Branca  48 Casada Costureira 

Francisco Branco  1   

Joanna Crioula Escrava 45 Solteira  

Umbelina Crioula Escrava 30 Solteira  

Manoel  Pardo Escravo 11 Solteira  

Joaquim Preto Escravo 50 Solteiro  

 

Fogo 23 - chefiado por D. Roza Jacintha Oliveira, 1840. Fonte: Lista Nominativa de Mariana, 1840. 

Nº do 

fogo 
Nomes Idades Estados 

Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

23 

 

D. Roza Jacintha 

de Oliveira 
53 Casada  Sabe ler  

Francisco Jose 

de Assis 

(exposto) 

7   Sabe ler  

Umbelina 

(escrava) 
35 Solteira   Crioula 

Manoel 

(escravo) 
20 Solteiro Sapateiro  Pardo 

 

Podemos observar que em 1831, Roza Jacintha, 36, era viúva e trabalhava com venda, 

o domicílio era compartilhado com Francisco, 1, branco, além dos seus quatro escravos. Na 

lista de 1840, a chefe do domicílio aparece como D. Roza Jacintha de Oliveira, 53, casada, mas 

não há a presença do cônjuge no fogo, também não há identificação da cor. Francisco torna-se 

Francisco Jose de Assis, com 7 anos, diferença de idade coerente entre os anos. Atentamos ao 

fato dele ser descrito como exposto em 1840. Francisco Jose é indicado como quem sabe ler, o 

que podemos atribuir consequência a um processo de escolarização. O escravo Joaquim não se 

encontra no domicílio, havendo outros dois nomes, Umbelina, 35, escrava e Manoel, 20, 

escravo. A condição racial aparece apenas para os escravos, e não há descrição das ocupações. 

Interessante percebermos que a chefe do fogo, D. Roza Jacintha, também é indicada em 1840 

como quem sabe ler, característica que pode ter influenciado na escolarização do jovem 

Francisco. Importante destacar que a condição de “Dona”, normalmente era atribuída a 

mulheres brancas, também como distinção e discriminação social. 

O fogo 28, pertence a Angelica Maria da Silva, 45, casada, branca, trabalha com venda. 

Ao compará-lo com o fogo 27 da lista nominativa de 1840, notamos que lhe foi atribuída a 

condição de “dona”. A sua idade variou pouco, indo para 47, as outras características não foram 

descritas, permanecendo apenas a condição de casada. Antonio de Deus, 12, estava na escola 
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em 1831, na lista de 1840 ele não encontra-se mais presente no domicílio. Percebemos um outro 

Antonio, 19, escravo, carpinteiro. Em 1840 a sua profissão é mantida, e ele aparece como o 

único indivíduo que sabe ler do domicílio, é indicado como filho da escrava Joaquina, porém, 

não é mais sinalizado na condição de cativo. 

 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

28 

 

Angelica Maria da 

Silva 
Branca  45 Casada Venda 

Antonio de Deus Branco  12 Solteiro Escola 

Antonia Luiza Parda  11 Solteira  

Maria Parda Escrava 16 Solteira  

Antonio  Pardo Escravo 19 Solteiro Carpinteiro 

Joaquina Cabra Escrava 40 Solteira  

 

 

Nº do 

fogo 
Nomes Idades Estados 

Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

27 

D. Angelica 

Maria da Silva 
47 Casada  Sabe ler  

D. Antonia 

Luiza (agregada) 
18 Solteira  Sabe ler  

Joaquina 

(escrava) 
340 Solteira    

Antonio (filho 

desta) 
24 Solteiro Carpinteiro Sabe ler Pardo 

 

Uma característica importante do domicílio de Angélica Maria da Silva, é que em 1840, 

apenas Antônio possui a sua condição racial especificada, ao mesmo tempo em que foi o único 

a deixar de possuir condição de escravizado no domicílio se comparado ao domicílio do 

documento de 1831. É uma informação importante de se destacar pois na ausência de Antonio 

de Deus, existente apenas no fogo de 1831 e seguindo apenas os dados ofertados pela 

documentação, Antônio tornou-se o único indivíduo leitor do domicílio. É preciso explorar 

mais a historiografia referente a ex escravizados ou até mesmo escravos leitores, sob quais 

condições era feito esse processo de escolarização?  

Outro fogo que atribuímos atenção especial, foi o de número 198 da lista nominativa de 

1831. Ele é um domicílio chefiado por homem, composto pelo reverendo Antonio Jose Ribeiro 

Bhering, professor de retórica e sacerdote, já destacado no capítulo 1. Há a presença de 10 

estudantes, uma mulher e um escravo. Bhering  concluiu seus estudos e foi ordenado padre, em 
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1826, no Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, além de ter sido professor de filosofia 

durante três anos (ALMEIDA, 2013). 

 

 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

198 

 

Reverendo Antonio 

Jose Ribeiro 

Bhering 

Branco  28 Solteiro 

professor de 

retórica, 

sacerdote 

Francisco Gabriel Branco  18 solteiro Estudante 

Reginaldo Pereira 

de Barros 
branco  28 solteiro Estudante 

Camilo Maria 

Ferreira 
branco  16  Estudante 

Martinho Alvares   14  Estudante 

Ignacio Alvares da 

Silva 
  21  Estudante 

Francisco Manoel 

de Abreo e Silva 
  20  Estudante 

Domingos Marinho 

(...) 
  18  Estudante 

Agostinho Jose 

Ferreira 
  18  Estudante 

Jacintho Ferreira 

Pena 
  22  Estudante 

Joaquim Fernandes   18  Estudante 

Francisca Crioula  36 Solteira  

Vicente Preto Escravo 14   

 

 

Nº do 

fogo 
Nomes Idades Estados 

Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

1 

Antonio Jose 

Ribeiro Bhering 
36    Branco 

Luis Maria de 

Jesus [Sudré] 
 Solteiro    

 

No ano de 1840, Bhering foi encontrado em um domicílio com características bem 

diversas, com a presença de apenas uma pessoa, Luis Maria de Jesus, que não está no fogo de 

1831. Foi realizada uma pesquisa individual dos nomes dos estudantes do domicílio de 1831, 

nenhum deles foram encontrados. Também percebemos que não há mais o título de “reverendo” 

no nome de Antonio Bhering. Atribuímos essa condição ao histórico de Bhering. Em seus 

estudos Gabriela Berthou de Almeida (2013), identificou que em 1829, o então reverendo foi 

demitido do seminário devido à divergências pensamentos com o então diretor Dom Frei José 
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da Santíssima Trindade. Ao longo do seu mandato, D. Frei José assumiu comportamentos 

conservadores diante das ameaças iluministas que pairavam sobre o Império. Bhering acabou 

sendo uma forte oposição, realizou intensas críticas ao ensino escolástico defendido pelo 

sistema tradicional, ao defender uma educação voltada para as ciências e preocupada com a 

formação do Império. O seu desligamento em 1829, e a configuração do domicílio em 1831, 

nos deixa dúvida em relação ao vínculo com os estudantes, uma vez que não encontramos 

registros associando Bhering ao trabalho no Seminário ou a outra instituição religiosa. 

Em alguns fogos, ocorreram modificações em relação aos chefes dos domicílios de um 

ano para outro, como por exemplo o fogo de Anna Thereza da Rocha, 64, solteira, parda, 

costureira.  

 

Fogo 354: chefiado por Anna Thereza da Rocha, 1831. 

Nº 

do 

fogo 

Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

354 

Anna Thereza 

da Rocha 
Parda  64 Solteira Costureira 

Archagela da 

Rocha 
Parda  60 Solteira Costureira 

Maria da 

Rocha 
Parda  54 Solteira Costureira 

Joanna Parda  23 Solteira Costureira 

Anna Parda  20 Solteira Costureira 

Simplicio da 

Rocha 
Pardo  44 Solteiro Faiscador 

Joao Pardo  2   

Francisco de 

Assis 
Pardo  16 Solteiro Estudante 

Thome Pardo Escravo 22 Solteiro  

Domingos Preto Escravo 50 Solteiro  

Maria Preta Escravo 49 Solteira  

 

Fogo 17: chefiado por Simplicio da Rocha, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] 

Nacionalidad

es 

17 

Simplicio da 

Rocha 
62 Solteiro Mineiro sabe ler Brazileiro 

Anna 69 Solteira Costureira Costureira Brazileira 

Maria 68 Solteira Costureira Costureira Brazileira 

Arcanjela 66 Solteira Costureira Costureira Brazileira 

Maria 64 Solteira   Africana 

Domingos 44 Solteiro   Africano 

Thomé 39 Solteiro   Cabra 



60 
 

 

João da Cruz 

(agregado) 
12    Brazileiro 

 

Há um estudande no fogo, Francisco de Assis, 16, outras quatro mulheres, com a mesma 

ocupação da chefe do domicílio, algo inclusive, muito comum no período. Todos do domicílio 

são pardos, a exceção de dois dos três escravos, classificados como pretos. No ano de 1840, 

identificamos esse domicílio sendo chefiado por Simplicio da Rocha, 62, solteiro, brasileiro, 

mineiro e que sabe ler. Portanto, o domicílio passou de chefiado por mulher, para chefiado por 

homem. Na lista anterior, ele aparece com 44 anos, exercendo a função de faiscador, ocupação 

de certo modo, equivalente a de mineiro.Constatamos tratar-se do mesmo domicílio devido ao 

nome das demais pessoas do fogo, mesmo na ausência do sobrenome, eles repetem-se, o que 

nos levou a eliminar a possibilidade de ser um coincidência.  

Há a presença de apenas uma Anna, e não duas como na lista de 1831, nome que 

julgamos ser referente a Anna Thereza, devido a idade, visto que a outra Anna possuía 20 anos 

em 1831, e nessa lista possui 69. Mesmo que a noção de idade não fosse muito clara naquele 

período, essa seria uma disparidade muito grande, fazendo mais sentido tratar-se de Anna 

Thereza. Todos os escravos aparecem novamente, e há a inclusão de um agregado, Joao da 

Cruz, 12, podendo ser o mesmo João de 6 anos da lista nominativa de 1831. Todas as pessoas 

livres, com exceção do João da Cruz sabiam ler. O estudante Francisco de Assis, não está 

presente presente em 1840. 

O fogo 230 é um caso interessante. Em 1831, ele era chefiado pelo viúvo Capitão 

Francisco Medeiros da Lus, 68, pardo, carpinteiro, um domicílio chefiado por homem.  
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Simplicia Maria, 30, parda, costureira, aparece como casada mas não há ninguém que 

correspondesse como cônjuge. Francisco José de Santa Rita, 10, pardo, encontra-se na escola. 

Em 1840, a situação desses indivíduos é alterada. O capitão Francisco Medeiros da Lus não 

está mais no fogo, sendo o chefe Manoel Joaquim do Carmo, 42, cobrador e casado, 

aparentemente com Simplicia Maria. O fogo torna-se um domicílio simples. Francisco Jose de 

Santa Ritta, 18, é elevado a condição de estudante, indicativo de continuidade nos estudos. Há 

no domicílio uma menina de 8 anos, Maria Jacintha, em 1840 ela reaparece como Maria 

Jacintha do Carmo. Também está presente Maria do Carmo, 16, “ afilhada”. Existiam cinco 
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escravos em 1831, e três deles, Francisco, José e Manoel, exerciam ocupações de alfaiate e 

pedreiros, respectivamente. Na lista posterior, há apenas a escrava Anna. 

Outro núcleo que destacamos é o fogo 211 da lista de 1831. Chefiado por Lucindo 

Pereira dos Passos, 51, pardo e advogado, casado com Joanna Michaella, 41, parda. Cassimiro 

Pereira, 12, pardo, é estudante e no ano de 1840, aos 20, tornou-se “Capitam da Sé”.  
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Algo que nos chama bastante a atenção, é a quantidade de escravos listados em 1831, 

treze ao todo. Essa característica não era tão comum na Capitania de Minas Gerais, exceto aos 

núcleos mineradores, sendo mais recorrente domicílios com uma média de três a cinco escravos, 

como Costa e Luna (1984) já haviam sinalizado. Em 1840, a quantidade de cativos diminuiu 

para oito, mas ainda permaneceu acima da média geral, também houve uma redução entre os 

habitantes livres, permanecendo apenas os três já identificados anteriormente. 

Além dos domicílios chefiados por D. Roza Jacintha de Oliveira, Simplicio da Rocha e 

D. Angelica Maria da Silva já apresentados, identificamos apenas outros três domicílios aos 

quais os chefes dos fogos sabiam ler e que foram encontrados em 1831 e 1840. Trata-se do 

domicílio de Theotonio da Silva Pires, 45, casado, trabalhador com venda. Neste domicílio, em 

1831, há presença de outro casal composto por José da Silva e Maria Severina. Cornelio Coelho, 

11, encontrava-se em situação escolar. 

 

 Fogo 415: chefiado por Theotonio da Silva Pires, 1831. 

Nº do fogo Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

415 

Theotonio da 

Silva Pires 
Pardo  45 Casado Venda 

Joaquina 

Constantina 
Parda  22 Casada  

Jose da Silva Pardo  61 Casado  

Maria 

Severina 
Parda  70 Casada  

Cornelio 

Coelho 
Preto  11  Escola 
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No ano de 1840, o domicílio aparece com Theotonio da Silva e Joaquina Constância, 

presentes na lista anterior. José da Silva reaparece sozinho como solteiro e não há mais a 

presença de Cornélio Coelho, mas sim do agregado Francisco de 6 anos. Todos do domicílio 

foram classificados como brasileiros. 

Fogo 4: chefiado por Theotonio da Silva, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

4 

Theotonio da 

Silva 
53 Casado   Negociante Sabe ler Brazileiro 

Joaquina 

Constancia 
31 Casada   Brazileira 

José da Silva 

Pires 

(agregado) 

70 Solteiro   Brazileiro 

Francisco 

(agregado) 
6    Brazileiro 

 

O fogo 424, é um domicílio chefiado por D. Clara Maria da Trindade, 50, viúva, branca. 

Há outras cinco pessoas livres  no domicílio, e uma escrava, Josefa de 30 anos. Em 1831, há 

duas pessoas em situação escolar Manoel. 18, estudante e José, 13, escola. 

 

Nº do fogo Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

424 

D. Clara 

Maria da 

Trindade 

Branca  50 Viúva Costureira 

Thereza Branca   20 Solteira Costureira 

Anna Branca  19 Solteira Costureira 

Manoel Branco   18 Solteiro Estudante 

Joaquim Branco  16 Solteiro Carpinteiro 

Jose  Branco  13  Escola 

Josefa Preta Escrava 30 Solteira  
Fogo 424: chefiado por D. Clara Maria da Trindade, 1831. 

 

Em 1840, o fogo de Clara Maria da Trindade aparece com mais três pessoas indicadas 

como seus filhos. A sua idade permaneceu a mesma, mas D. Thereza Maria da Solidade que 

julgamos ser apenas Thereza em 1831, aparece com 33 anos, e D. Anna Maria da Trindade, 

com 32. João Pedro de Oliveira não estava no fogo em 1831. Todos do fogo foram indicados 

como leitores e os meninos que estavam em situação escolar em 1831, também não estão 

presentes em 1840. 
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Fogo 118: chefiado por Clara Maria da Trindade, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

 

1 

Clara Maria 

da Trindade 
50 Viúva  Sabe ler 

 

D. Thereza 

Maria da 

Solidade 

(filha) 

33 Solteira  Sabe ler 

 

D. Anna 

Maria da 

Trindade 

(filha) 

32 Solteira  Sabe ler 

 

João Pedro de 

Oliveira [?] 

(filho) 

20 Solteiro  Sabe ler 

 

 

Em 1831, o Padre Antonio Bernardino dos Reis, 25, chefiava um domicílio composto 

por Ignacia, 50, cabra, cozinheira, Joaquim, 10, cabra, na escola e Jose, 20, escravo crioulo. 

Fogo 502: chefiado por Padre Antonio Bernardino dos Reis, 1831. 

Nº do fogo Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

502 

Padre 

Antonio 

Bernardino 

dos Reis 

25 Solteiro Branco 

Sacerdote, 

capelão da 

Sé 

 

Ignacia 50 Solteira Cabra Cozinheira  

Joaquim 10  Cabra Escola  

Jose 20 Solteiro Crioulo  Escravo 

 

Na lista de 1840, a diferença etária atribuída ao Reverendo Antonio Bernardino dos Reis 

é mínima. Há dois leitores, o chefe do fogo e Joaquim Ignacio, 18, agregado, crioulo. Se 

seguirmos a comparação nominal da lista, Joaquim Ignacio seria Joaquim na lista de 1831, 

justificando a sua capacidade de leitura em 1840. A sua classificação racial foi alterada de cabra 

para crioulo. 

 

 

 

 
18 Podem ocorrer alguns fogos com números equivalentes, isso porque os domicílios também eram categorizados 

por quarteirão, podendo repetir o número, porém em quarteirões diferentes. 
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Fogo 19: chefiado por [Reverendo] Antonio Bernardino dos Reis, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

19 

[Reverendo]19 

Antonio 

Bernardino 

dos Reis 

28   Sabe ler 

 

Ignacia 

(agregada) 
51 Solteira  Não sabe ler Crioula 

Joana 

(agregada) 
33 Solteira  Não saber ler Crioula 

Joaquim 

Ignacio 

(agregado) 

18 Solteiro  Sabe ler Crioulo 

 

Considerando os poucos domicílios equivalentes nos anos de 1831 e 1840 com chefes 

leitores, podemos concluir que essa característica não foi um fator determinante para a inclusão 

das crianças nas escolas. Ampliando as buscas para os chefes de domicílios leitores da lista de 

1840, identificamos que apenas 101 sabiam ler, sendo 34 mulheres chefes de domicílio e 67 

homens (sem distinção entre domicílios simples e domicílios chefiados por homens). Além 

disso, uma das hipóteses que consideramos era o fato de que os indivíduos sabiam ler teriam 

maior controle a respeito das suas faixas etárias, devido aos fatores de escolarização. A partir 

da análise desses domicílios, percebemos que essa não é uma ideia conclusiva, uma vez que há 

variações diversas de idade, como no caso Reverendo Antônio Bernardino dos Reis em que 

houve uma variação de apenas três anos, ou Clara Maria da Trindade que permaneceu com a 

mesma idade em 1831 e 1840.  

 

3.1 Crianças expostas 

 

Outros aspectos que valem a pena pontuar são em relação aos domicílios identificados 

em 1840 com expostos que sabiam ler, como o domicílio de D. Maria Izabel, solteira, 65, 

leitora, em que a exposta Constância, 50, sabia ler. Há mais uma leitora, D. Joanna di Sá, 67, e 

o agregado forro Francisco, 7, aprendendo a ler. Há também o domicílio do Alferes Antonio 

Soares Ferreira, 70, casado, negociante. Além dele, sabiam ler a sua esposa D. Maria Joanna, 

48, e D. Rita, 11, exposta.  

 
19 Os colchetes são utilizados no momento da transcrição quando há dúvidas a respeito do sentido da palavra. 
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Fogo 35: chefiado por D. Maria Izabel, 1840. 

Nº do 

fogo 
Nomes Idades Estados 

Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

35 

D. Maria Izabel 65 Solteiro  Sabe ler  

D. Joanna di Sá 67 Solteiro  Sabe ler  

Constancia 

(exposta) 
50 Solteiro  Sabe ler  

Maria 

[Pordencia] 

(escrava forra) 

33 Solteiro  Não sabe ler Crioulo 

Maria (filha) 

(forra) 
6 Solteiro  Não sabe ler Mina 

Francisco 

(agregado) 

(forro) 

7 Solteiro  
Aprendendo a 

ler 
Crioulo 

 

 

Fogo 86: domicílio chefiado por Alferes Antonio Soares Ferreira, 1840. 

Nº 

do 

fogo 

Nomes Idades Estados 
Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

86 

Alferes 

Antonio 

Soares 

Ferreira 

70 Casado Negociante Sabe ler  

D. Maria 

Joanna 

(mulher) 

48 Casada  Sabe ler  

D. Rita 

(exposta) 
11 Solteiro  Sabe ler  

Custodio 

(escravo) 
30 Solteiro    

Joze (escravo) 23 Solteiro    

[Florainno] 

(escravo) 

40 

 
Solteiro    

Luiz (escravo) 30 Solteiro   Crioulo 

João (escravo) 12 Solteiro   Crioulo 

João (escravo) 19 Solteiro   Pardo 

Anna 

(escrava) 
27 Solteiro   Crioula 

Rosa 

(escrava) 
18 Solteiro   Parda 

 

A situação das crianças expostas estavam relacionadas a Roda dos expostos, um lugar 

destinado a deixar crianças abandonadas, segundo Diana de Cássia Silva: 
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As crianças expostas eram deixadas nas Rodas, casas destinadas a cuidar de 

crianças abandonadas, por falta de recursos dos pais. Essas casas enviavam 

essas crianças para as famílias criadeiras de expostos que recebiam das 

Câmaras quantias destinadas à educação, alimentação e vestuário da criança. 

A educação seria baseada no ensino da leitura, escrita, catecismo e um tipo de 

ofício. Alguns pais poderiam utilizar essa estratégia para receber da Câmara 

um auxílio para educar seus próprios filhos. Mas segundo Venâncio, nem 

todos os pobres enviavam suas crianças às Rodas, pois “a maioria das famílias 

humildes resistia em enviar seus filhos”. [...] Em 1829, uma das Posturas da 

Câmara de Mariana definiu que os expostos, desamparados e órfãos pobres, 

seriam entregues a Casas de Caridade até que a cidade conseguisse instalar 

uma Roda. Essas crianças seriam entregues às famílias criadeiras que 

receberiam da Câmara valores para manter sua educação até a idade de sete 

anos. De acordo com o artigo 222, até a idade de dezesseis anos essas crianças 

deveriam ser educadas por essas famílias aprendendo a “ler, escrever, contar” 

e caso houvesse escolas públicas elas poderiam ser matriculadas nelas (APM, 

MF 20, G D-4, V, 01). (SILVA, 2004, p. 99). 

 

A instrução dessas crianças abandonadas era incentivada por medidas do Estado que 

disponibilizavam indenizações aos tutores, não apenas para educação, mas também manutenção 

de suas despesas. Esse fator no entanto, coloca em questão a intencionalidade do motivo da 

escolarização, uma vez que muitos tutores acolhiam crianças pelos auxílios disponibilizados. 

Laura de Mello e Souza (1999, p. 50) relata que no final do século XVIII o 

número de crianças pobres e órfãos colocadas sobre a responsabilidade da 

Câmara de Mariana aumentou consideravelmente. Esse fato para a autora está 

diretamente ligado, não apenas ao aumento populacional, mas também à crise 

da mineração e com o surgimento de um auxílio à infância abandonada por 

parte do Estado “Seja porque os pais não tinham meios suficientes para arcar 

com a criação dos filhos, seja porque estrategicamente, expunham os filhos a 

fim de obter, de modos indiretos, o financiamento de sua manutenção”. 

(SILVA, 2004, p. 99). 

 

3.2 Educação informal: os ofícios como aprendizado 

 

Os dados disponíveis em ambas as listas, nos permitiu pensar a respeito da educação 

para além do ensino formal. Por ensino formal, consideramos todo aquele aprendizado ancorado 

às instituições educacionais, como o ensino de primeiras letras. Analisar o ensino a partir da 

perspectiva de uma educação informal, nos possibilita lançar olhares sobre outros grupos 

sociais, uma vez que a implementação do ensino no Brasil possuiu e ainda possui razões sociais. 

Isso significa que mesmo que ao longo da história da educação ocorreram iniciativas para a 

ampliação da educação como a Lei da obrigatoriedade escolar de 1835, a instalação do imposto 

literário, obrigatoriedade de construção de escolas, entre outros fatores, o ensino ainda era 

restrito a uma seleta parcela da sociedade o que dificultava a inclusão da população mais pobre 

no ensino formal.  
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Aos mais desfavorecidos, o ensino formal acabava não sendo uma opção viável devido 

às despesas, dificuldades de deslocamento e até mesmo a necessidade de trabalhar e serem 

contribuintes para a inclusão da renda familiar. Inclusive, em relação ao trabalho, Silva nos 

mostrou que: 

Com relação aos filhos dos moradores que eram pobres eles poderiam ser 

vetados de irem às escolas, pois seus pais, roceiros e pequenos agricultores, 

tendo outras preocupações para com a família, poderiam colocar os braços 

frágeis de seus filhos como uma alternativa no trabalho da lavoura devido a 

falta de escravos. O horário da Aula poderia representar para esses pais uma 

perda da mão de obra nos trabalhos do campo. (SILVA, 2004, p. 100). 

 

Deste modo, mesmo sendo um direito, para os grupos mais empobrecidos, na prática a 

educação muitas vezes era uma realidade distante, fruto não apenas da condição social, mas 

também da valorização atribuída ao ensino que levava os responsáveis dessas crianças a não 

considerarem a instrução como prioridade. Uma alternativa ao ensino formal poderia ser o 

aprendizado de ofícios, algo que possibilitaria um conhecimento prático e incersão em uma área 

de ocupação.  

Identificamos a existência de aprendizes em ambas as listas nominativas. Em 1831, o 

domicílio simples de Florencio da Silva, 28, casado, sapateiro, habitava o aprendiz Antonio, 

cabra, de 10 anos. No fogo havia ainda Victoria Angélica, 21, casada, Umbelina Joanna, 20, 

costureira, casada, mas não há identificação de possível companheiro, Maria, 3 e Roque, 1. A 

qualidade de Antônio foi a única identificada no domicílio. 

 

Fogo 158: chefiado por Florencio da Fonseca, 1831. 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

158 

Florencio da Silva   28 Casado Sapateiro 

Victoria Angelica   21 Casada  

Umbelina Joanna   20 Casada Costureira 

Maria   3   

Roque 
 

 1   

Antonio Cabra  10  Aprendiz 

 

No domicílio chefiado por Manoel Pereira de Faria, crioulo, 52, casado mas sem a 

indicação de cônjuge no fogo, alfaiate, há a presença de dois aprendizes: Joaquim da Silva, 

pardo, de 16 anos e Fidelis, cabra de 20 anos. As classificações raciais diferentes podem ser um 

indicativo de não parentesco entre os indivíduos do fogo. 
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Fogo 501: chefiado por Manoel Pereira de Faria, 1831. 

Nº do 

fogo 
Habitante Qualidades Condições Idades Estados Ocupações 

501 

Manoel Pereira de 

Faria 
Crioulo  52 Casado Alfaiate 

Joaquim da Silva Pardo  16 Solteiro Aprendiz 

Fidelis Cabra  20 Solveiro Aprendiz 

 

Na lista nominativa de 1840, foi identificado o no fogo de Francisco José da Roza, 23, 

alfaiate, casado, o aprendiz Fortuna José da Roza, de 15 anos. A semelhança entre os 

sobrenomes pode ser um indicativo de parentesco com o chefe do domicílio. No domicílio 

simples também identificamos Afra Thomasia, 20, costureira, esposa de Francisco, Antonio 

José da Roza, 25, sapateiro, solteiro e a agregada Simplicia Maria, cozinheira de 70 anos. Uma 

característica interessante desse fogo é o fato de quase todos, com exceção de Afra Thomasia e 

Simplicia Maria (as mulheres do fogo), saberem ler. Essa característica inclui o aprendiz 

Fortunato José da Roza, sendo um indicativo de uma instrução anterior. Todos os indivíduos 

do domicílio estão indicados como “brazileiros”, indicativo de que nascerem no império. 

 

Fogo 18: domicílio chefiado Francismo da Roza, 1840. 

Nº do 

fogo 
Nomes Idades Estados 

Ocupações 

ou ofícios 
[Alfabetização] Nacionalidades 

18 

Francisco José 

da Roza 
23 Casado Alfaiate Sabe ler Brazileiro 

Afra Thomasia 

(mulher) 
20 Casado Costureira  Brazileiro 

Antonio José da 

Roza 
25 Solteiro Sapateiro Sabe ler Brazileiro 

Manoel José da 

Roza 
22 Solteiro Jornaleiro Sabe ler Brazileiro 

Fortunato José 

da Roza 
15 Solteiro Aprendiz Sabe ler Brazileiro 

Simplicia Maria 

(agregada) 
70 Solteiro Cozinheira  Brazileiro 

 

3.3. Os domicílios chefiados por mulheres com crianças na escola 

Este tópico objetiva reconectar o objetivo inicial dessa pesquisa, analisar as listas 

nominativas a partir dos domicílios chefiados por mulheres. Contudo, a inexperiência e 

dificuldades em buscar outras fontes que pudessem contribuir no aprofundamento das análises 

sobre as mulheres e crianças sobre suas tutelas, impossibilitou a continuidade no trabalho. 
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Buscaremos, portanto, apenas destacar a expressividade das mulheres chefes de domicílio em 

Mariana e destacar o perfil desses domicílios. 

Ao analisarmos os domicílios chefiados por mulheres, percebemos em Mariana que 

mesmo diante do declínio populacional, sua presença é bastante significativa, contrariando a 

expectativa do censo comum em relação ao que se espera das mulheres na sociedade. A 

existência de mulheres chefes de domicílio faz parte da história social do Brasil, em São Paulo, 

Eni Mesquita Samara analisou o censo populacional de 1836 e identificou que  “dentre um total 

de 1516 fogos recenseados, 930 (63,2 %) eram do sexo masculino e 542 (36,8%) eram do 

feminino, o que significa que praticamente um terço das famílias eram comandadas por 

mulheres” (SAMARA, p. 3, 1992). No caso de Minas Gerais, a existência das mulheres como 

chefes não foram exclusividade de Mariana, extavam presentes em diferentes regiões da 

Província. Segundo Vanda Lúcia Praxedes (2008): 

 
Em Minas Gerais, 74% (57.462) dos chefes de domicílios eram homens, 

enquanto 26% (20.211) eram mulheres, o que vale dizer que quase um terço 

das famílias mineiras, naquele momento, estava sendo dirigida por mulheres. 

No que se refere às mulheres, certamente esse não é um percentual 

desprezível, levando-se em conta, inclusive, que a maioria delas estava 

inserida em diversas atividades produtivas para prover sua subsistência e a dos 

familiares sob sua responsabilidade. (PRAXEDES, p.3, 2008)  

 

No ano de 1831, em Mariana do total de 596 fogos, 272 eram chefiados por mulheres, 

totalizando um percentual de 45,6%. Em 1840, haviam 418 domicílios aos quais 201 (48,1%) eram 

chefiados por mulheres. Como já destacado anteriormente, em 1831, existiam 60 domicílios 

com pessoas em situação escolar, 26 deles chefiados por mulheres. Enquanto que em 1840 

existiam 45 domicílios com pessoas na escola e 17 chefiados por mulheres. Interessante 

destacarmos que mesmo havendo muitos domicílios chefiados por mulheres com crianças na 

escola, o perfil dos alunos era em grande maioria masculina. Em 1831, apenas 2 meninas foram 

identificadas como na escola, e em 1840, 13. 

A instrução de meninas não era proibida. A Constituição de 1824 já sinalizava essa 

possibilidade, desde que fosse do interesse das províncias. A história da educação das meninas 

é por si só contraditória, marcada pelo conservadorismo social do século XIX, Cynthia Greive 

Veiga (2009, p. 31-32) evidenciou que: 

 

Em Minas Gerais, embora a obrigatoriedade de ensino para as meninas fosse 

regulamentada apenas em 1882 (faixa etária de 6 a 11 anos) desde os tempos 

iniciais do império havia estímulo por parte do governo para que elas 
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frequentassem a escola, mas a criação das aulas do sexo feminino era sujeita 

ao provimento por uma professora. Observa-se interessante comentário do 

delegado de Pouso Alegre em correspondência de 11/04/1835 ao presidente 

de província sobre a falta de costume da população em mandar as filhas a 

escola e que apesar do zelo da professora, as famílias resistem em perderem 

as meninas de vista ainda que por apenas algumas horas. Contudo desde 

meados do século XIX podem ser encontrados vários abaixo assinados de pais 

de meninas solicitando abertura de cadeiras do sexo feminino. Curioso notar 

que os registros do número de aulas do sexo feminino existente em Minas 

Gerais integram os censos escolares desde 1815. 

 

Mesmo havendo esse “estímulo por parte do governo”, algo que consideramos como 

mínimo, os dados das listas nominativas de 1831 e 1840 nos mostram o baixo índice de meninas 

em situação escolar. Esses dados provavelmente mudaram a partir de 1850, com a criação do 

Colégio Providência, destinado unicamente para a formação de meninas, tanto abastadas quanto 

órfãs. Contudo, ao retomarmos os dados presentes na lista nominativa de 1840, referentes a 

população leitora, foram identificados 235 pessoas que sabiam ler, aos quais 130 eram homens, 

105 eram mulheres e 5 estavam aprendendo a ler. Do montante referente aos 235 leitores, 101 

eram chefes de domicílios, 34 eram chefiados por mulheres e 67 chefiados por homens. Esses 

dados não separam os chefes de domicílios com crianças na escola dos sem crianças na escola, 

agrupam todos os chefes de domicílios. 

 

 

Esses dados nos mostram um número muito superior de mulheres que sabiam ler do que 

os dados referentes às meninas que foram destacadas em situação escolar. Isso nos indica que 
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apenas as listas nominativas não são suficientes para analisar os dados referentes a educação 

feminina, sendo necessário uma análise em conjunto com outras possibilidades de fontes. No 

entanto, se considerarmos apenas a condição de “saber ler” estes dados de 1840 confirmam um 

certo estímulo a educação feminina. Ao que diz respeito aos chefes de domicílios, a relação de 

mulheres chefes leitoras é baixa em relação aos homens. Não podemos responder o porquê 

mesmo menos escolarizadas, as mulheres chefes de domicílios enviavam as crianças as escolas, 

contudo, vimos necessidade em destacar essa realidade. 
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Considerações finais 

 

A história da cidade de Mariana foi intensamente marcada pela atividade mineradora, 

relação que conferiu à região a condição de urbana. O declínio da mineração contribuiu para 

intensificar o processo migratório e a ruralização dos espaços de Mariana, algo que contribuiu 

para a diversificação da economia, na cidade a partir do comércio, e no campo através da 

agricultura e atividades de abastecimento. Todos esses processos coexistiram com os ciclos 

migratórios que contribuíram para a constante modificação do cenário populacional da cidade. 

Essa realidade exigiu ações de controle por parte do Estado, de modo a conferir melhor 

governamentalidade na Província de Minas Gerais, região extremamente importante para a 

Coroa portuguesa, por ser uma das suas principais fontes de abastecimento. Foram estabelecidas 

estratégias de controle por parte do Estado, entre elas, a implementação dos censos. 

Inicialmente esses censos apareceram como mapas populacionais ou listas nominativas, 

importantes para coleta de informações necessárias para a coleta de impostos, imposição de 

multas, alistamento militar e contagem escravos. A listas nominativas irão adquirir um sentido 

diferente no século XIX, após a transferência da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, 

devido à maior necessidade de conhecer melhor a população brasileira e ampliar o seu domínio 

sob as pessoas e o território. 

Neste sentido, os dados apresentados pelas listas nominativas dos anos de 1831 e 1840, 

permitiram diversas análises a respeito do perfil populacional do período, incluindo 

informações educacionais. A proposta de análise de ambas as listas de forma comparativa 

surgiu como uma possibilidade de observar as possíveis mudanças sociais sofridas pelos 

sujeitos escolarizados. Esse estudo não foi possível em alguns momentos devido a ausência de 

informações presentes nas listas nominativas, ou até mesmo a identificação de uma 

reconfiguração dos núcleos domiciliares, nos quais os próprios sujeitos escolarizados em 1831, 

não encontravam-se presentes em 1840. 

Contudo, foi possível inferir algumas questões como quantificar a população leitora de 

Mariana em 1840. A partir desses dados pudemos compreender melhor o andamento da 

educação na primeira metade do século XIX, e constatar o baixo índice de pessoas 

alfabetizadas. Essas informações ainda contribuíram para ampliar as perspectivas sob o perfil 

dos sujeitos presentes nos domicílios, uma vez que a partir da lista de 1840, foi possível 

identificar algumas pessoas leitoras na lista de 1831. 
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A comparação entre os domicílios encontrados, também nos mostrou que em muitos 

casos o domínio da idade não era algo muito presente. Buscamos relacionar a incoerência em 

relação à idade à capacidade de leitura, no entanto, não encontramos uma padrão, uma vez que 

a inconstância etária permaneceu mesmo em domicílios em que haviam pessoas leitoras em 

1840, identificadas em 1831. A mesma lógica também não foi possível de ser feita para pensar 

a possibilidade dos chefes dos domicílios leitores enviarem mais crianças à escola, isso porque 

poucos chefe de domicílios com crianças na escola em seus fogos saberem ler. No entanto, não 

significa que não seja um fator influência para escolarização. 

O perfil das crianças nas escolas nas listas nominativas de Mariana doas anos de 1831 e 

1840, nos fazem perceber que as questões de gênero na educação estão presentes desde o século 

XIX. A inferioridade de meninas em situação escolar é evidente, e ao observarmos os 

domicílios percebemos uma preocupação muito maior em se educar os meninos, seja no ensino 

de primeiras letras ou nos ofícios. Essa característica é ampliada ao restante da população, uma 

vez que o número de mulheres classificadas como leitoras também é inferior aos homens. Por 

outro lado, mesmo estando em menor quantidade em relação ao grupo de pessoas que sabiam 

ler, a presença de mulheres como chefes de domicílios é expressivo em ambas as listas, 

configurando aproximadamente 40% dos domicílios, de modo que essas mulheres exerciam 

atividades extradomiciliares, tendo atuado de diversas maneiras, mesmo que sutis, possuíram 

importante papel na economia e demonstraram formas de resistência ao sobreviverem em um 

contexto social que nem sempre lhes foi favorável (OLIVEIRA, 2018). 

Destacamos a constante presença da terminologia “brazileiro” na lista nominativa de 

1840. Essa designação foi incluída na categoria “nacionalidades”. Não é possível afirmar que 

essa categoria apareceu pela primeira vez nessa lista nominativa, seria necessário analisar listas 

de outras localidades. Contudo, esse termo nos chama a atenção pois não é encontrado na lista 

anterior, de 1831. O uso dessa classificação pode estar relacionada a tentativa de quantificar a 

população nascida no Brasil, como forma de distinção em relação a outras localidades. Poderia 

ser uma forma de ampliar os significados do Estado frente a um posterior projeto de nação? 

Este trabalho não possuí as respostas para essa questão, mas espero que possa contribuir de 

alguma forma para os estudos da área. 

Escrever esse trabalho abordando uma temática sobre Mariana configurou-se não 

apenas como uma pesquisa de mestrado, mas também o fechamento de um ciclo. A minha 

presença em Mariana iniciou-se através da educação, uma relação nem sempre amistosa, mas 

que me conferiu aprendizados eternos. Ao trazer um estudo sobre a cidade, sinto-me de certo 

modo como parte do lugar e como alguém que capaz de contribuir para a sua história, retribuir. 
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Muitas questões talvez não tenham sido respondidas, mas espero que de algum modo tenha 

conseguido deixar a minha contribuição à Mariana. 
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