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... Não é obra do poder ou da revolução, mas procede da 
natureza das coisas a infl uência que sempre teve e há de 
ter uma família numerosa, antiga e rica, e cujos membros 
sempre fi guraram nas posições sociais mais vantajosas. ... 
só não terá infl uência quando a sociedade estiver transtor-
nada, quando todos esses elementos, de uma infl uência re-
gular e legítima, estiverem obliterados pelo predomínio da 
violência, pela confusão da anarquia, pelo revolvimento da 
sociedade. 
    Nabuco de Araújo



         

Procurando um clima mais ameno e menos propício a epidemias do que as 
regiões centrais do Rio de Janeiro, o casal José Maria e Leonarda Maria Velho 
da Silva alugaram, durante alguns meses do ano de 1855, uma chácara na Ba-
bilônia, bairro de Santa Teresa. De lá, o conselheiro escrevia à fi lha Mariana 
Velho de Avellar, três a quatro vezes por semana, relatando os acontecimen-
tos recentes de seu cotidiano. Através desse fl uxo assíduo de correspondên-
cias, informava e se mantinha informado das condições meteorológicas, das 
disputas políticas, das visitas e eventos sociais, do crescimento e desenvolvi-
mento dos netos e da saúde dos amigos e parentes. A descrição das relações 
familiares permeava a construção de seu relato de forma signifi cativa e mol-
dava uma temporalidade da intimidade e da vida privada compartilhada pela 
classe senhorial oitocentista.

A temática da família não é nova na historiografi a brasileira. As primeiras 
incursões acerca de sua história foram feitas, na forma de ensaios, ainda na 
década de 1920, dentro de uma perspectiva de busca da identidade nacional. 
Essas investigações estavam voltadas para as classes dominantes, devido a seu 
importante papel na fundação da empresa colonial, e se constituíram con-
tando com um corpus documental formado, principalmente, por memórias 
e relatos de viajantes, autobiografi as, cartas régias, decretos e atas da Câmara 
Municipal. Nessa matriz que procurou pensar a família na sua relação com o 
Estado, tendo como preocupação principal o entendimento do processo de 
formação da nação no Brasil, se inserem as obras de Oliveira Vianna, Sérgio 
Buarque de Holanda e Gilberto Freyre.2

Introdução:
Por uma micro-história da família

Babilônia, 6a.f, 30 de março. 

Minha querida Marianinha,
Somente para dar-te notícias nossas te escrevo estas poucas li-
nhas. Vamos passando bem de saúde e com paz de espírito e 
assim todos da nossa família. Tua avó vai com melhoras, se bem 
que extremamente fraca e muito cismática. Tua tia Matilde tem 
estado doente, mas não de cuidado. ...

Teu pai e amigo do coração, Velho.1



   As memórias da viscondessa 

Nos anos 1970, o tema da família foi retomado pela história social e in-
corporado efetivamente como objeto da história. As historiadoras Muriel 
Nazzari e Elizabeth Kuznesof ressaltaram as análises da economia doméstica 
a partir da interpretação de inventários post-mortem, testamentos, contratos 
de casamento e dote, diferenciando-se da perspectiva ensaística consagrada 
anteriormente.3 Os métodos da demografi a histórica desenvolvidos pelo cha-
mado Grupo de Cambridge se consolidaram entre os historiadores e antro-
pólogos brasileiros na década seguinte. Os trabalhos de Maria Luiza Marcílio, 
Iraci del Nero da Costa e Eni Mesquita Samara indicaram questões impor-
tantes a respeito das estruturas demográfi cas e composição dos domicílios 
durante o período colonial, tendo como locus privilegiado as regiões de São 
Paulo e Minas Gerais. A partir desse enfoque foi revisto o conceito de família, 
historicamente consagrado como patriarcal e extenso (quando mais de uma 
geração coabitava o mesmo domicílio) pelas refl exões de Gilberto Freyre e 
Sérgio Buarque. As análises demográfi cas ressaltaram outros tipos de forma-
ção familiar e abriram espaço para a discussão de questões como o papel da 
mulher, os tipos de casamento, as relações de concubinato, a ilegitimidade, os 
laços de compadrio etc.

Atualmente, as pesquisas na área da história da família têm apontado a 
importância de se pulverizar esse conceito. Dessa forma, seria mais correto 
utilizar o substantivo no plural, recorrendo ao estudo de diversos grupos fa-
miliares em diferentes épocas e espaços. Assim, em linhas gerais, o que preva-
lece são análises que destacam uma temporalidade e uma região específi cas, 
entretanto, sem perder de vista as refl exões teóricas mais amplas acerca das 
estruturas familiares no Brasil. Outro aspecto que também chama a atenção 
é o das fontes utilizadas. É freqüente a preocupação para que a análise não fi -
que circunscrita à quantifi cação de números, privilegiando-se a compreensão 
das relações sociais e familiares que podem fornecer. Tal perspectiva levou os 
historiadores e antropólogos a diversifi carem o campo das fontes possíveis. 
Luciano Figueiredo, por exemplo, pesquisou os autos da Devassa para estu-
dar o cotidiano de sentimentos, violências e solidariedades entre as famílias 
dos chamados “desclassifi cados” da sociedade mineradora setecentista, con-
cluindo que persistiam práticas de adultério e ilegitimidade como formas de 
resistência às instituições ofi ciais do Estado, entre elas a Igreja católica. Sheila 
de Castro Faria utilizou vasto material documental de natureza demográfi ca 
e judicial para analisar a riqueza, a família e a vida cotidiana dos diversos 
grupos que compunham a sociedade de Campos dos Goitacazes (RJ), dentre 
os quais a formação familiar era uma referência de estabilidade e fi xação.4

A história que em breve vou contar foi construída através de pesquisa em 
documentos privados – cartas, diários, livros de assento, cadernos de anota-
ções, fotografi as avulsas e álbuns fotográfi cos – escolhidos por serem um tipo 
de documentação que permite estudar as famílias abastadas do Império na 
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sua intimidade e cotidiano. Minha intenção é entender o conceito de família 
e as formas de viver em família através dos diferentes papéis exercidos no 
interior desse grupo. Ao esmiuçar as teias de relações afetivas, interna e ex-
ternamente estruturadas, acredito ser possível redesenhar as redes de solida-
riedade e os mecanismos de sobrevivência que permitiram a manutenção de 
certos grupos enquanto classe dominante na sociedade imperial. Contudo, a 
pesquisa histórica não é um terreno totalmente seguro e pode reservar algu-
mas aventuras, se assim o desejarmos.

Ao tentarmos destrinçar os rastros de um dado contexto sociocultural, 
muitas vezes nos deparamos com “opacidades” que colocam novos desafi os e 
apontam diferentes rumos de trabalho, riscos que valem a pena ser corridos. 
Foi o que aconteceu neste estudo. A princípio, minha intenção era trabalhar 
com várias famílias pertencentes à boa sociedade imperial, mas acabei op-
tando por desenvolver uma análise de micro-história. Minha trajetória de 
pesquisa diz muito sobre este trabalho. A família Ribeiro de Avellar, rica pro-
prietária de terras e escravos na região de Paty do Alferes, vale do Paraíba 
fl uminense, seria apenas um dos núcleos familiares de minha refl exão. Seus 
documentos, que atualmente se encontram nas mãos de particulares e ar-
quivos públicos, originalmente faziam parte de um acervo único, guardado 
na fazenda Pau Grande, como aparece descrito na apresentação do fundo da 
fazenda depositado no Arquivo Nacional.

O conjunto desse material apresentava algumas peculiaridades que me 
causaram estranheza. Muitas cartas que Mariana Velho de Avellar, futura vis-
condessa de Ubá, havia enviado para os pais na corte e outras tantas que es-
crevera aos fi lhos se encontravam lado a lado com as recebidas dos mesmos. 
Fato semelhante se dava com as fotografi as. Existiam retratos de seus fi lhos de-
dicados a amigos e parentes que permaneceram guardados na fazenda. Ficava 
aí uma impressão de que esses registros foram recuperados posteriormente e 
faziam parte de um conjunto investido de afetos e sentimentalidades reunidos 
ao longo do tempo, ou seja, uma coleção. A grande quantidade de documentos 
referentes a Mariana Velho de Avellar e a ordenação dos retratos nos álbuns –
uma página destinada somente aos netos bebês, outras dedicadas às fi lhas 
acompanhadas de seus rebentos, à família na Europa, às amigas da sociedade 
com dedicatória – foram indícios importantes para que eu trabalhasse com a 
hipótese de que esses registros haviam sido reunidos pela viscondessa.

Essa descoberta não era um mero detalhe! O que antes fora tratado como 
fundo familiar era agora valorizado como uma coleção e, portanto, como um 
conjunto organizado segundo expectativas pessoais, almejando um retorno 
psicológico da prática que consiste em reunir e gerenciar objetos eleitos.5 No 
caso estudado, o princípio que conduziu o ordenamento foi a produção de 
uma determinada memória que ressaltasse as diversas temporalidades fami-
liares, seus personagens, sentimentalidades e lugar na sociedade. Portanto, 
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essa coleção foi pensada, desde o momento de sua construção, como uma 
forma de preservação da memória familiar, o que talvez explique sua multi-
plicidade de documentos. Esses “guardados familiares”, sem dúvida, sofriam 
um processo de seleção. Algumas cartas, por exemplo, vinham com um aler-
ta escrito acima, no canto esquerdo da página: “reservada”.6 Em outras, se
acrescentava a ordem para que fosse queimada após a leitura. Contudo,
se aqui posso relatar este pedido confi ado intimamente, é porque o mesmo 
não foi respeitado. A ânsia de guardar e colecionar deixou indícios que me 
couberam historiar.

Comecei então a pensar que o estudo da documentação referente aos 
Ribeiro de Avellar, organizada como uma coleção durante os anos em que 
Mariana e Joaquim Ribeiro de Avellar Jr. – futuros viscondessa e visconde de 
Ubá – estiveram casados, seria uma boa porta de entrada para entender a fa-
mília e as relações familiares de frações da classe senhorial oitocentista. Optei 
por incluir as fontes cartoriais e contábeis no corpus documental da pesquisa 
e por reduzir a escala de observação em busca de sinais, rastros e vestígios 
mínimos que revelassem um cotidiano vivido pelos diferentes personagens 
em questão.7 Essa proposta se baseia na perspectiva de que “a expressão indi-
vidual ocorre dentro de um idioma geral, de que aprendemos a classifi car as 
sensações e entender as coisas pensando dentro de uma estrutura fornecida 
por nossa cultura”.8 Assim, a singularidade e a especifi cidade dos Ribeiro de 
Avellar estão circunscritas nos limites da cultura do próprio tempo e do pró-
prio grupo social, sendo possível o estudo das famílias da classe senhorial do 
Império através da microanálise de tal núcleo em particular.9 Dessa forma, 
esta pesquisa contribui, sob uma nova perspectiva, para refl etir sobre as rela-
ções entre Estado e famílias, poder nacional e poder local, público e privado, 
no Brasil oitocentista.

Por fi m, sem querer cansá-lo, querido leitor, parto para as formalidades 
para as quais uma introdução é efetivamente escrita. A divisão deste livro 
em partes e capítulos foi baseada nas diversas temporalidades e momentos 
vivenciados pela família Ribeiro de Avellar ao longo de quase um século. 
Na primeira parte, analisei os motivos e interesses familiares que levaram 
à união nupcial entre Mariana Velho da Silva e Joaquim Ribeiro de Avellar 
Jr., em dezembro de 1849. Primeiramente, teci uma genealogia histórica das 
famílias envolvidas a partir do resgate de suas vidas familiar e material, des-
de a segunda metade do século XVIII. Foram consultados trabalhos de ge-
nealogia, além dos inventários e testamentos dos parentes encontrados no 
Arquivo Nacional, na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro e no Centro 
de Documentação Histórica da Universidade Severino Sombra, em Vassou-
ras. Em seguida, baseando-me na série de 120 cartas escritas por Domingos 
Alves da Silva Porto a Joaquim Ribeiro de Avellar, barão de Capivary, orientei 
minha investigação para o tema do casamento propriamente a partir de três 
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grandes questões: a conquista de títulos de nobreza, o pagamento do dote e a 
preparação do cerimonial nupcial.

Na segunda parte do livro tratei da vida material e da administração do 
patrimônio familiar durante três gerações. A refl exão se iniciou com uma 
reconstrução histórica do espaço geográfi co em que a fazenda Pau Grande se 
situava, considerando desde a concessão da primeira sesmaria, passando pela 
fundação da vila de Paty do Alferes e a criação do município de Vassouras. 
Meu objetivo era discutir que aspectos foram importantes para a consolida-
ção política e social da família Ribeiro de Avellar na região. Em seguida, ana-
lisei o tempo da riqueza material através da escrita epistolar, dos testamentos 
e das fontes contábeis, concentrando-me nos períodos administrativos dos 
três patriarcas oitocentistas: Luis Gomes Ribeiro, Joaquim Ribeiro de Avellar 
(barão de Capivary) e Joaquim Ribeiro de Avellar Jr. (visconde de Ubá), res-
saltando as mudanças nos padrões de acumulação e investimento ao longo 
do século. Minha intenção foi demonstrar como a manutenção do patrimô-
nio era uma tarefa masculina diretamente ligada à própria perpetuação do 
grupo familiar no interior da classe senhorial.

Por fi m, na terceira parte, analisei os papéis dentro do grupo familiar uti-
lizando como fonte as cartas e os retratos fotográfi cos e procurando destacar 
os elementos defi nidores da rede de signifi cados que enlaçam esses dois ti-
pos de texto (escrito e imagético), desvendando assim a intertextualidade da 
época. Inicialmente, estabeleci uma refl exão sobre o papel de Mariana Velho 
de Avellar no governo da casa e no comando da intimidade familiar. A pauta 
foi a vida aos rés-do-chão, o cotidiano doméstico na esfera privada: as enco-
mendas feitas na corte, a organização dos diversos espaços de morada, o trato 
com os escravos, a educação dos fi lhos, a contratação de trabalhadores livres 
e o tempo diário dedicado à escrita epistolar. Em seguida, desvendei o tempo 
da intimidade e as transformações vivenciadas nos papéis familiares ao longo 
do século XIX. Lancei algumas questões sobre a convivência em família e os 
espaços de morada, as “idades da vida” e suas representações sociais, a cons-
trução de um ideal de mulher ligado à maternidade, a educação dos fi lhos 
como forma de garantir a formação dos cidadãos, o processo de valorização 
e individualização da infância, a manutenção da fi gura masculina como res-
ponsável pelos bens materiais e sua soberania nas esferas pública e privada.

Para fi nalizar, fi z uma abordagem intertextual das principais cerimônias 
que pontuaram a vida privada da família oitocentista – batismo, primei-
ra comunhão, formatura e casamento. Minha principal intenção foi perceber 
como a família Ribeiro de Avellar se relacionava socialmente e com quem. As 
correspondências foram uma fonte bastante rica de onde proveio a narrativa 
de um tempo conjunto – dedicado a lazer, eventos sociais e cerimônias – que 
tece uma afetividade e uma intimidade entre aqueles que o compartilham. 
Nesse entrecruzar de tempos levantei as práticas familiares relacionadas ao 
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novo habitus de estabelecer uma dada sociabilidade que servisse – através de 
visitas, cartas, cartes de visite, apadrinhamentos etc. – para reforçar os laços 
afetivos e de solidariedade no interior desse seleto grupo social. Ao fi m destas 
palavras, cumprida a tarefa da apresentação formal, resta-me fazer o con-
vite para que o leitor vire a página e persiga comigo estes diversos destinos 
particulares que deixaram o rastro de uma história em família e, ao mesmo 
tempo, de uma história da família.

Rio de Janeiro, março de 2008.




