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A família e o poder no Brasil Império em detabe  

(Não Assinado)

A Livraria Diálogo e Cultura e o Projeto Jornal na Educação, dando continuidade ao projeto de incentivo à leitura, leva 
a Campos (RJ), para uma palestra e lançamento de livro, a historiadora Mariana Muaze. Ela vai estar na cidade no dia 19
para manhã de autógrafo e palestra à noite em local a ser definido.

Mariana vai destacar seu livro As Memórias da Viscondessa – Família e Poder no Brasil 
Império, que acaba de ser lançado por Jorge Zahar Editor. Como era o cotidiano dos 
“barões do café” no Vale do Paraíba? Por que os casamentos eram arranjados? Qual a 
finalidade dos álbuns de retratos, e por que todas as fotos eram posadas? Debruçada sobre 
cartas, diários, cadernos de anotações e fotografias deixados pela viscondessa e pelo 
visconde de Ubá, a historiadora Mariana Muaze analisa em detalhes o ideal de família no 
Brasil oitocentista – de estratégias utilizadas para a manutenção do patrimônio a regras de 
bom tom adotadas à mesa. Esse livro contribui para repensar, sob nova perspectiva, as 
relações entre Estado e família no Brasil do século 19.
"Nossa proposta é de levar aos jovens motivações para que tenham prazer pela leitura. 
Hoje, vejo a necessidade de ler, aliás, o que vemos hoje em dia é uma total falta de 
interesse pela leitura. Desde jovem tenho o hábito de ler, e em minha experiência como 
livreira me vejo no dever de procurar realizar encontros com o interesse de mostrar aos 
jovens o quanto vale investir numa boa literatura", enfoca Hilda Carvalho, diretora da 

Livraria Diálogo e Cultura.
Folhablu - Muitos estudos foram feitos sobre a organização das famílias nos séculos passados e as mudanças nessa 
estrutura. Apesar disso, você conseguiu encontrar um caminho original. Como foi o processo de pesquisa e elaboração 
do livro?
Mariana Muaze: A princípio, o tema da família sempre tinha sido um tema transversal nas minhas pesquisas. No 
mestrado, trabalhei com a transformação das noções de criança e infância na boa sociedade imperial durante a segunda 
metade do século 19. Assim, comecei a refletir sobre que alterações o grupo familiar como um todo deveria ter sofrido 
nesse processo de “descoberta da infância”. Essa foi a inquietação que me levou a propor um estudo sobre a família 
oitocentista no doutorado. Contudo, os caminhos teórico-metodológicos que muitos estudos sobre a família e a história 
da família eram feitos no Brasil não me deixavam plenamente satisfeita. Não pela sua seriedade ou sofisticação, longe 
disso. Eles simplesmente não conseguiam aplacar a minha curiosidade sobre como os indivíduos se relacionavam no 
interior do grupo familiar. Quais papéis exerciam enquanto membros de uma comunidade familiar? O que os ligava em 
termos de sentimentalidades? Quais suas noções de privacidade e intimidade? E como as famílias se relacionavam entre 
si no seio da classe senhorial?
Tais questionamentos me levaram à procura de fontes de cunho privado, tais como cartas, diários, livros de assento e 
fotografias que pudessem me auxiliar a desvelar essas sentimentalidades e as formas de viver em família compartilhadas
pela elite imperial. A existência desse tipo de material de cunho mais privado em arquivos brasileiros ainda é bastante 
rara, o que me fez ir à procura de colecionadores e familiares que pudessem me disponibilizar tais documentos caso os 

      tivessem. Confesso que, a “sorte” de encontrar uma vasta documentação pertencente a uma só família me fez abandonar       
o meu projeto original que era trabalhar com três grupos familiares pertencentes à boa sociedade oitocentista e partir 
para uma análise de microhistória me valendo da família Ribeiro de Avellar. A partir daí, estudei e investi nessa 
metodologia e fui procurar outras fontes que me trouxessem diferentes informações sobre seus membros. A partir daí 
consultei o fundo da Fazenda Pau Grande do Arquivo Nacional, os inventários do CDH da Universidade Severino 
Sombra, os arquivos da Cúria Metropolitana e do IHGB. Um trabalho de formiguinha, para tirar dos detalhes cotidianos 
aspectos importantes das formas de viver em família no século 19.
Folhablu - Logo na introdução do livro, há a afirmação de que havia indícios de que a viscondessa de Ubá colecionou ao 
logo da vida as cartas que trocou com os pais, assim como as fotos dos familiares, por isso, havia em alguns casos a 
correspondência completa, com as respostas enviadas e não apenas as cartas escritas por ela. Acha que esse detalhe é 
um indício importante de como os laços familiares eram valorizados e estimulados no período?
Mariana: Acho que esse detalhe diz muito sobre o conjunto de documentos pesquisados que, portanto, não devem ser 
entendidos como materiais avulsos e sim como partes de uma coleção investida de afeto e significação por quem a 
compôs. Nesse sentido, o que é guardado, como é guardado, os microconjuntos que os documentos inscrevem e até o 
que é descartado é passível de análise. Contudo, acredito que outras famílias da classe dirigente podem ter 
compartilhado sentimentalidades e formas de viver muito próximas dos Ribeiro de Avellar sem terem tido, 
necessariamente, que formar uma coleção familiar. De acordo com o meu ponto de vista, o hábito de colecionar foi uma
característica da viscondessa, o que os documentos nos permitem vislumbrar sobre seu cotidiano e formas de viver em 
família, isso sim era algo compartilhado.



Folhablu - No Brasil do século 19, a reputação de um elemento da família "contaminava" todos os outros? Por isso, era 
tão importante que os casamentos fossem cuidadosamente planejados?
Mariana: A classe senhorial da segunda metade do século 19 importou hábitos e modos de comportamento europeus 
provenientes de uma sociedade burguesa individualista, sem abrir mãos da escravidão e de vivências de família extensa 
que atrelavam o indivíduo à parentela. Apesar disso, já percebemos algumas alterações. A instrução individual passa a 
ser cada vez mais valorizada em homens e mulheres, porque o nome familiar já não é mais suficiente para sozinho 
garantir a sua permanência no seio das “melhores famílias”. O mesmo ocorre com a honra, ela passa a ser 
individualizada, mas ainda pesa sobre o nome familiar. No caso do casamento, além do prestígio, a questão financeira 
também pesava bastante, pois o casamento era um momento estratégico para as famílias refazerem seus laços de 
solidariedade e se manterem enquanto grupo privilegiado nas futuras gerações.
Folhablu - Seu estudo ganhou vários prêmios, inclusive a menção honrosa do Prêmio Jorge Zahar de Ciências Sociais. 
Como foi para você receber este tipo de reconhecimento?
Mariana: O trabalho do historiador é bastante solitário. Durante os três anos de pesquisa em arquivo em que passava 
horas e horas copiando e transcrevendo documentos, mas confesso que me diverti muito pensando e analisando aquele 
universo oitocentista. Quando fui escrever o texto final da tese, minha intenção foi compartilhar com o leitor essa 
sensação procurando fazer um texto leve que não perdesse o rigor acadêmico. Mas, confesso que nunca pensei que 
ganharia um prêmio com isso, muito menos dois. No caso do Prêmio Arquivo Nacional 2007, desde quando eu escrevi a 
tese me preocupei em colocar as notas no formato indicado pela instituição para poder concorrer. Contudo, sabia que era
um concurso disputadíssimo, reconhecido nacionalmente e que já publicou obras muito importantes para a historiografia
brasileira. No caso do Prêmio Jorge Zahar, não é o autor que se inscreve diretamente, são os departamentos de 
pós-graduação que escolhem um trabalho para ser indicado. Quando minha orientadora Ana Maria Mauad me telefonou 
dizendo que o Departamento de Pós-Graduação de História da UFF havia escolhido a minha tese dentre todas as 
defendidas em 2006, confesso que aquilo para mim já havia sido uma premiação. Ganhar a menção honrosa, então, nem 
se fala.


