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INSTRUMENTOS DE PESQUISA: INDICADORES POSSÍVEIS NA

EXPLORAÇÃO DE TESTAMENTOS E INVENTÁRIOS POST-MORTEM.

Milton Stanczyk Filho∗

RESUMO: Este artigo tem como intenção apresentar algumas questões metodológicas

acerca da documentação que venho trabalhando atualmente no mestrado – os testamentos e

os inventários post-mortem. Estas fontes vêm ser a base documental do projeto “O cabedal

e o bem viver nos sertões de Curitiba (1697 a 1805)”. Neste estudo, o objetivo é conhecer

os mecanismos de acumulação e transmissão de bens e da vida material dos habitantes da

vila de Nossa Senhora da Lux dos Pinhais de Curitiba no transcorrer dos séculos XVII ao

XIX. Além disso, compreender como as escolhas matrimoniais e as relações parentais

destes indivíduos influenciaram o enriquecimento de seu cabedal, entendido como bens e

privilégios.

O PROJETO

Durante um detive-me num estudo que consistiu recompor a história de vida de um

dos primeiros moradores da vila de Nossa Senhora da Lux dos Pinhais de Curitiba.

Observou-se as relações sociais que ele estabeleceu na localidade e analisando o peso que

elas tiveram no encaminhamento de sua vida e a de seus descendentes, ao longo do século

XVIII. O fio condutor daquela investigação foi a busca de reorganizar suas “estratégias do

bem viver”, expressão que utilizei para designar um conjunto de atos que compreendem os

arranjos matrimoniais, organização parental e formação de ‘cabedal’. Em todo o estudo

operei fazendo um jogo entre escalas de observação. De um lado, recompondo a vida de

João Rodrigues Seixas e três gerações de seus descendentes, atento a perceber as
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modalidades de suas relações profissionais e alianças familiares com outros indivíduos.

Naquele momento foi dada atenção especial às suas escolhas matrimonias, avaliando a

influência que detiveram para que seus filhos partilhassem a condição das prestigiadas

famílias locais. Para além disso, o estudo permitiu entrever as brechas que uma sociedade

em tese hierárquica e ordenada, oferecia para que indivíduos desprovidos de nome e

condição pelo seu nascimento empreendessem trajetória de mobilidade social ascendente.

João Rodrigues Seixas era reinól da vila de Vianna, assim como seus pais, e veio se

estabelecer na vila de Curitiba junto com sua esposa Maria Maciel Barbosa por volta do

último quartel do século XVII. Entretanto, João detinha um saber precioso na América

seiscentista, sabia ler e escrever, o que o levou a tornar-se o primeiro escrivão da câmara

municipal da vila. Dessa forma, o patriarca da linhagem Rodrigues Seixas tornou-se um

“homem bom”1 mesmo exercendo uma atividade que não era propriamente a que nobilitava

os homens da colônia. O ofício de escrivão inscrevia-se dentre as funções menores da

administração local, se comparadas às de Juiz Ordinário, Procurador do Concelho e dos

Vereadores2. Mas, durante o estudo, foi possível perceber que foi a habilidade de ler e

escrever que destacou João Rodrigues Seixas nos Sertões de Curitiba, cuja população era

repleta de homens analfabetos. Ademais, João legou à sua descendência este conhecimento.

Ao que tudo indica foi este saber que, ao mesmo tempo em que os tornavam membros

                                                                                                                                                    
∗ Mestrando em História da Universidade Federal do Paraná na linha de pesquisa “Espaço e Sociabilidades”.
Membro do CEDOPE – Centro de Documentação e Pesquisa da História dos Domínios Portugueses, séculos
XV-XIX. Bolsista da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
1 “Homem Bom” foi uma expressão utilizada na América Portuguesa, que refletia uma atitude mental típica
do Antigo Regime, incapaz de considerar os indivíduos nascidos iguais e portadores dos mesmos direitos.
Eram o sangue, a linhagem, a ocupação e os privilégios que estabeleciam as diferenças. Assim “Homem
Bom” era aquele que reunia condições para pertencer a um estrato social, distinto bastante para manifestar a
sua opinião e exercer determinados cargos. Em nosso caso, no Brasil Colônia, associava-se em particular
àqueles que podiam participar da “governança” municipal, elegendo e sendo eleitos para os cargos públicos
que, então, estavam reunidas nas câmaras, principais instâncias da representação locais da monarquia.
DICIONÁRIO DO BRASIL COLONIAL (1500-1808). VAINFAS, Ronaldo. (org.) Rio de Janeiro : Editora
Objetiva, 2000. p. 284.
2 Ver: ARANHA, Graça. Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro : Nova
Fronteira, 1990. p.47-72. E HESPANHA, António Manuel Hespanha. As vésperas do Leviathan:
instituições e poder político – Portugal, século XVII. Coimbra : Almedina , 1994. p. 160-236.
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necessários do círculo camarário, agiu como facilitador das estratégicas alianças

matrimoniais dos Rodrigues Seixas.

A historiografia há muito tempo vêm apontando o papel do casamento e da

organização parental no período colonial. Destaca-se ainda, sob explicações diferentes, o

papel da família e das redes parentais no Brasil colônia3. E, foi justamente desta perspectiva

que analisei a trajetória de vida dos Rodrigues Seixas, utilizando a concepção de família

exposta por Claude Lévi-Strauss que entende família como um arranjo horizontal entre

parentes, ou seja,

cada familia proviene de la unión de otras dos familias, lo cual quiere decir también que
proviene de su fragmentación: para que se funde una familia es necesario que dos se vean
amputadas de sus miembros (...) Este perpetuo movimiento de vaivén, que desagrega las
familias biológicas, transporta sus elementos a distancia y los agrega a otros elementos para
formar nuevas famílias, teje redes transversales de alianza en la que los fieles de la iglesia
‘horizontal’ ven lás líneas de fuerzaz que sirven de base e incluso engendran toda
organización social.4

Entendemos que esta concepção de família seria apropriada para fundamentar

estudos que focalizam a América portuguesa, pois ao consultarmos o dicionário de Antonio

de Moraes Silva, de 1813, encontramos a família definida como “as pessoas, de que se

compõe a casa, e mais propriamente as subordinadas aos chefes, ou pais de família. Os

parentes e aliados.”5 Tendo isto em vista, observou-se que a ‘família’ exerceu importância

fundamental no funcionamento e na montagem das atividades econômicas, nas relações

                                                
3 Neste ponto tendo a concordar com Ronaldo Vainfas e Sheila de Castro Faria no que diz respeito ao
patriarcalismo, quando se estuda o período colonial brasileiro, pois família extensa e patriarcalismo não são
sinônimos e nem patriarcalismo e família conjugal se excluem. Se anteriormente estava-se preocupado em
analisar o domínio e o prestígio social dos senhores escravistas, ou seja, o poder local, agora os estudos têm
apontado para a atuação e a organização dos diversos grupos no conjunto social, tentando entender a lógica de
suas condutas. Ver:VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil: populações rurais do centro-sul.
Belo Horizonte : Itatiaia/Niterói , 1987. ALMEIDA, Ângela Mendes. Notas sobre a família no Brasil. IN:
ALMEIDA, Ângela Mendes et al.. Pensando família no Brasil. Rio de Janeiro : Espaço e Tempo , 1987.
pp.53-66. CORREA, Marisa. Repensando família patriarcal brasileira. IN: ARANTES, Antonio Augusto et al.
Colcha de retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas : Editora da Unicamp , 1994. VAINFAS,
Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro : Nova Fronteira ,
1998. FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento. Rio de Janeiro : Nova Fronteira , 1998.
4 LÉVI-STRAUSS, Claude. Prólogo. IN: BURGUIÈRE, André et al. Historia de la familia.  Madrid :
Alianza Editorial , 1988. p.12.
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sociais e políticas dos sujeitos que estudei. Meus resultados estiveram de acordo com os de

outros pesquisadores, como Sheila de Castro Faria, que afirma “da ou para a família, não

necessariamente a consangüínea, que todos os aspectos da vida cotidiana ou pública se

originavam ou convergiam.”6  Em todo o Antigo Regime, a referência social ao indivíduo

era frágil, sendo sua identificação social quase sempre associada ao seu pertencimento a um

grupo mais amplo. Nota-se que o termo família aparece no verbete de Antonio Moraes

Silva, junto a elementos que extrapolavam os limites da consangüinidade, entremeando-se à

coabitação e à parentela, incluindo relações rituais e alianças políticas.

Dadas estas observações, é importante destacar que, em muito, a família a que

pertencesse o indivíduo determinava sua condição social. Mas, se o escravismo situava dois

pólos opostos naquela sociedade, colocando livres e escravos em esferas completamente

distintas, esta clivagem jurídica não exaure toda a vasta gama de atores sociais que

interagiram no palco da colônia. Inúmeros estudos vêm mostrando que os mestiços de toda

ordem buscavam ‘alçar condição’, porque entendiam o sistema de classificação que

ordenava a posição das pessoas naquela sociedade7. A liberdade e a posse de outros

homens, conforme Laima Mesgravis, não era suficiente para o exercício do poder ou gozo

da estima social. “Para tal era preciso ser ‘homem bom’; ‘um dos principais da terra’;

‘andar na governança’; ‘viver à lei da nobreza’; ‘tratar-se nobremente’; ‘ser limpo de

sangue’; ‘não padecer de acidentes de mecanismo’.”8

Apresentados estes quesitos, não é raro a historiografia explicitar que “ser

economicamente poderoso não significava a certeza de ser considerado um ‘homem bom’

ou de família principal’. Dentro do que se estabelecia como status social de um indivíduo,

inseriam-se normas de conduta e de representação social que, muitas vezes, não refletiam

                                                                                                                                                    
5 SILVA, Antonio de Moraes. Dicionário da língua portuguesa.  Facsimile da 2ª ed. De 1813. Lisboa :
Typographia Lacérdina , 1922.
6 FARIA, Sheila de Castro. História da família e demografia histórica. IN: CARDOSO, Ciro Flamarion ;
VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro : Campus
, 1997. p.256.
7 LEWCOWICZ, Ida. Herança e relações familiares: os pretos forros nas Minas Gerais do século XVIII. IN:
Família e grupos de convívio, São Paulo, n. 17, p.101-114, set. 1988/ fev. 1989.
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a situação econômica dos envolvidos. Pobreza e prestígio podiam, muitas vezes, andar

juntos”9.

Mas isto não significa dizer que a América portuguesa estivesse alheia as relações de

mercado e que inúmeros homens bons detivessem admirável cabedal. Na verdade, o que se

observa é um jogo complexo de equilíbrio, onde se interpenetravam estratégias diversas

para alçar a condição privilegiada. Os historiadores que enfatizam em seus estudos as

relações sociais apontam insistentemente para a aliança matrimonial como uma porta de

acesso à mobilidade social ascendente10. Já aqueles que abordam o fenômeno sob a

perspectiva econômica agregam em seus estudos uma reflexão que considera, neste jogo, o

aparente paradoxo de uma “economia imperfeita”, expressão esta trazida por Witold Kula

para designar uma relação de mercado em que “los precios no asumem uma función

reguladora em relación com la produccion. El carácter local del mercado y la pobreza de

sus existencias crean las condiciones propicias al control monopolista de sus diferentes

sectores, lo cual a su vez hace aún más profunda su imperfección.”11 João Fragoso, em

seus estudos, agrega a esse conceito de “economia imperfeita” valores próprios do ‘Antigo

Regime nos Trópicos’. “Num mercado que não fosse totalmente regulado pela oferta e

procura, a ação dos indivíduos não dependeria apenas de seus recurso econômicos.”12

Seriam os mecanismos de acumulação que, mesmo realizado no mercado estariam

mediados pela política, gerando assim oportunidades econômicas diferentes entre os

indivíduos coloniais, motivados pelo acesso aos cargos na administração local.

                                                                                                                                                    
8 MESGRAVIS, Laima. Os aspectos estamentais da estrutura social do Brasil colônia. IN: Estudos
econômicos. IPE/USP v.13 , 1983. p.799.
9 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Fortuna e família em Bananal no século XIX. IN: CATRO, Hebe Maria
Mattos de ; SCHNOOR, Eduardo (org.). Resgate: uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro : Topbooks ,
1995. p.82.
10 Ver FARIA, Sheila de Castro. Op cit. , 1998. NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres,
famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 1600-1900. São Paulo : Cia. Das Letras , 2001. SILVA,
Maria Beatriz Nizza da. Sistema de casamento no Brasil colonial. São Paulo : EDUSP , 1984.
11 KULA, Witold. Problemas y métodos de la historia económica. Barcelona : Península , 1974. p. 465
12 FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de
Janeiro (séculos XVI e XVII). IN: Topoi. Rio de Janeiro , 2000 , nº 1. p 72.
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Grosso modo, do que Fragoso nos indica é possível depreender o hibridismo

exixtente nos princípios organizadores da sociedade colonial, em que a ênfase para a

nobilitação – ser um homem bom – originalmente situada no nascimento, na honra e na

etnia coexistia com outra esfera de valores próprios de uma sociedade de classes, pautada

no mérito pessoal, na riqueza e na fortuna. Tendo isto em vista, o objetivo do presente

estudo é verificar se esta contradição ocorria na freguesia de Curitiba ao longo do século

XVIII, qual a posição social dos indivíduos que estavam em uma destas esferas; e quais as

estratégias utilizadas para transitar entre elas. Buscar-se-á compreender como nesta região a

sociedade resolvia os impasses entre prestígio social e formação de cabedal, atentando,

neste processo, qual o papel das alianças familiares nos mecanismos de inclusão e exclusão

social. Enfim, utilizando-se de testamentos e inventários, da reconstituição de alianças

familiares e do percurso político e econômico, objetiva-se recompor as ‘estratégias de bem

viver’ de homens e mulheres que viveram nos sertões de Curitiba durante o século XVIII e

início do XIX.

Dentro desse panorama, será feito um percursos de verificar quem era  o indivíduo,

ou seja, reconhecer junto ao testador/inventariado a qual grupo pertencia no que diz

respeito a suas atividades. Posteriormente, separar os testadores e inventariados em

categorias de ofícios e/ou funções, tentando perceber se há tendências próprias para

determinados grupos no que se refere à formação dos ‘cabedais’. Logo em seguida

identificar o que se acumulava e relacionar esta acumulação à atividade e às funções

exercidas pelos testadores assim como investigar o papel da aliança matrimonial e da

parentela na obtenção de privilégios e/ou de bens materiais. De posse desses dados

investigar se o exercício de funções e/ou de cargos públicos encaminhavam a obtenção de

privilégios materiais.

A partir desse momento visualizar, com base nos bens arrolados em inventários e

testamentos, as diferenças do “viver cotidiano”, do ponto de vista das condições materiais

da existência. E finalmente analisar a transmissão dos bens apontando o que se herda e para

quem e perceber quais e como eram as situações de créditos entre os indivíduos.
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Tendo estes objetivos, as fontes principais para o estudo serão, como vimos, os testamentos

e os inventários post-mortem de moradores dos sertões de Curitiba disponíveis para a

pesquisa no Arquivo Público do Paraná e no acervo da Cúria Metropolitana de São Paulo.

Trata-se de um corpo documental que congrega 32 testamentos e 31 inventários.

Num primeiro momento, a pesquisa vai se dedicar a verificar o que um indivíduo

dava conta de acumular ao longo de sua existência. Assim irá se buscar investigar

minuciosamente, a vida desses indivíduos no que tange a seus cargos, ofícios e atividades

econômicas. Para isso vai se recorrer ao acervo documental da câmara municipal de

Curitiba, bem como a estudos que já isolaram os indivíduos integrantes de determinadas

funções e atividades.13 Logo após, o foco da pesquisa será averiguar o conjunto de bens

inventariados para tentar relacioná-lo a condição do testador na sociedade. De posse desses

indicadores, a tarefa seguinte será definir o significado do que foi acumulado em relação à

condição e atividade do testador. E finalmente, relacionar sua ‘ fortuna’ com o grupo

familiar a que o indivíduo pertencia.

Num segundo momento, será examinada a transmissão dos bens. As leis

portuguesas sobre herança vigentes na colônia (as Ordenações Filipinas de 1603),

estabeleciam distribuições igualitárias entre os herdeiros, independente do sexo. Assim as

heranças paterna e materna dividiam-se entre todos os filhos, não havendo privilégios por

idade ou sexo. Os casamentos, em geral, realizavam-se em regime de comunhão de bens ou

de “carta a metade”, o que significava a junção de todos os bens dos cônjuges, no ato do

matrimônio. Havia outros regimes de bens, mas eram raros. Quando da morte de um dos

cônjuges, a metade dos bens era do sobrevivente e a outra dividida em três partes, duas para

os “herdeiros necessários” e uma para quem o falecido deixasse em testamento, caso o

fizesse. Na ausência de filhos (legítimos, legitimados, naturais, ou adotivos), a ordem de

sucessão era: descendente (netos), ascendentes, cônjuges, colaterais até o décimo grau e o

Estado.14

                                                
13 Estudos esses elaborados por pesquisadores do CEDOPE.
14 Ver: NAZZARI, Muriel. Op cit. 2001 e FARIA, Sheila. Op cit. 1998.
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Contudo, embora ser a lei igualitária, considera-se a prática do dote, e isso permite

verificar se havia uma diferença entre a legítima dos filhos e filhas, podendo-se aí perceber

uma certa flutuação econômica, no que diz respeito aos momentos da vida do testador.

Desse modo, será interesse da pesquisa observar a quem se transmite os bens, qual a

influência do dote e que impacto ele tem no conjunto da parte que os filhos herdam. Outro

aspecto que poderia demonstrar desigualdade entre os herdeiros, no que tange ao

recebimento da herança, seria a distribuição, por parte do testador, da “terça parte” de seus

bens, que ficariam sob sua vontade. Valerá então observar, a quem se destinava essa parte

dos bens, a medida que corria pelo exclusivo arbítrio do testador.

Tentar-se-á observar também, o que significaria deter bens. Não num sentido apenas

de se ter ou não tal objeto, e em que quantidade. Mas, se voltarmos a pensar que estamos

estudando uma sociedade inserida numa lógica ‘imperfeita’, a possibilidade de cruzar os

referidos bens que um indivíduo acumulou, e sua posição na sociedade, entendemos que se

poderá dar significação ao conjunto das posses e, porque não, a determinados bens que as

pessoas adquiriam.

E, finalmente, voltaremos nossa atenção para as situações de crédito a que estavam

sujeitos os indivíduos. Isto, com base nas indicações gerais da historiografia15 que afirma

que na sociedade colonial havia circulação restrita de moedas e indica que a maior parte das

transações estava inserida num sistema de crédito. Esta frente da pesquisa será feita no

sentido de avaliar a rede de fiadores e credores, buscando entrever o papel das relações

parentais e do exercício de funções e cargos públicos na obtenção e na concessão de

crédito.

Tipologia das Fontes

                                                
15 Ver: FARIA, Sheila de Castro. Op cit. 1998 , SZMRECSÁNYI, Tamás (org.) História econômica do
Período Colonial. São Paulo : Hucitec , 2002 , FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo; FARIA, Scheila
de Castro.  A economia colonial brasileira (séculos XVI-XIX). São Paulo: Editora Atual , 1998, VAINFAS,
Ronaldo. Op cit.  2000.
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Os testamentos e inventários post-mortem são documentos de grande valia entre as

fontes históricas primárias, por sugerirem estudos referentes às sucessões e às heranças.

Sendo documentos de caráter eclesiástico e jurídico-civil, trazem informações de ordem

social, econômica, cultural, religiosa, política e administrativa.

O testamento é um instrumento público pela qual o indivíduo declara solenemente,

ou dispõem, de sua vontade, sobre aquilo que deseja que se faça depois de sua morte. Essa

disposição naturalmente se refere aos seus bens, à sua fortuna. Durante o período colonial

os testamentos poderiam ser de três tipos: o nuncupativo, em que o testador declara

oralmente; o hológrafo, redigido e assinado pelo testador; e o público, escrito pelo tabelião.

Essa fonte traz normalmente informação sobre sua própria natureza sobre a qualificação do

testador, naturalidade, filiação, data de nascimento, número de filhos maiores e menores,

legítimos, naturais ou adotivos, estado no momento de testar (in-extremis, etc.), bem como

se é, ou não, alfabetizado. Em geral incluem as súplicas de ordem religiosa, com

invocações, rogações, petições e encomendações da alma à Santíssima Trindade, Jesus,

Maria e aos santos protetores. Estabelecem determinações a serem observadas quanto ao

corpo, ao sepultamento, ao funeral e aos cuidados espirituais post-mortem. Fazem a

declaração dos bens móveis e imóveis – ou de raiz –, das dívidas ativas e passivas, entre

outros. Dispõem acerca dos bens, enumerando os herdeiros e indicando as respectivas

repartições dos bens, bem como ainda sobre os legados. Nomeiam ainda o testamenteiro ou

testamenteiros, trazendo informações sobre seu nome, sexo e a relação familiar com o

testador.

Já os inventários post-mortem são os processos judiciais para a legalização da

transferência de bens. Precedendo às partilhas, tem por fim apurar o que constitui a

herança, os haveres, tais como terras, casas, escravos, gado, produção agrícola, ferramentas,

móveis, armas, tecidos, roupas, livros, jóias, objetos de uso pessoal e do doméstico, entre

outros. As partilhas fazem cessar o estado de comunhão sobre todos os bens da herança,

distribuindo-a entre os herdeiros. Os inventários, além do inventariante, em geral indicam o
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nome do inventariado, a data do óbito, o local do mesmo e a causa-mortis, bem como o

estado civil do falecido, o nome do cônjuge, a filiação, a existência de herdeiros, o seu

número, se diretos ou colaterais, os seus nomes, o sexo, o estado civil, a idade, o grau de

parentesco, legitimidade, entre outros. Incluem, como vimos, a descrição pormenorizada

dos bens móveis, imóveis, das dívidas ativas e passivas, suas respectivas avaliações

judiciais, o total do espólio, os impostos de tramitação, entre outros. Após a partilha, que é

principiada pelos bens móveis, passando aos bens de raiz e depois às dívidas ativas, o

escrivão faz as entregas aos herdeiros na forma das cotas ordenadas pelo juiz. Os herdeiros

colocam-se de posse das respectivas porções, determinadas nas partilhas que, para efeito,

lhes foram passados.

Vale dizer que os inventários post-mortem são de grande valia porque seu formato

sofreu poucas alterações no correr do século XVI ao XIX e todos eles proporcionam

aproximadamente o mesmo tipo de informação, permitindo assim comparações entre

parentes, famílias e períodos16. Deixam revelar, também, além dos bens que significam

rendimentos, as questões da vida em família, as divergências, as disputas, os contornos

afetivos das ligações dentro do lar e as amizades, que além das determinantes econômicas e

sociais, influenciaram as estratégias familiares. Como evidencia Michael Anderson,

a sucessão nos bens não tem apenas o significado de que alguns indivíduos terão acesso aos
recursos disponíveis, mas influi decisivamente na demografia, na organização e na
“qualidade das relações familiares”, principalmente, devido ao modo como são transmitidos
e ao momento do ciclo de vida em que se realiza.17

                                                
16 Sobre a utilização de testamentos e inventários post-mortem como documentos historiográficos, ver:
NAZZARI, Muriel. Op cit. 2001. ; PAIVA, Eduardo França. Op cit. 2001. ; DAUMARD, Adeline (et al.).
História social do Brasil: teoria e metodologia. Curitiba : Editora UFPR , 1984. ; FLEXOR, Maria Helena
Ochi. Inventários e testamentos como fontes primárias de pesquisa. IN: Arquivo: boletim histórico e
informativo. São Paulo. V. 3 , n. 2 , p.53-56, abr./jun. 1982. ; TREVISAN, Amélia F. Inventário e
testamentos. IN: Ibid. v. 3 , n. 2 , p. 57-60, abr./jun. 1982 ; LEWCOWICZ,  Ida. Op. cit. 101-114 , 1989. ;
FRAGOSO, João ; FLORENTINO, Manolo. Arcaismo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e
elite mercantil no Rio de Janeiro, c.1790-c.1840. Rio de Janeiro : Diadorim , 1993 ; BACELLAR, Carlos de
Almeida Prado. Op cit. 2001. ;  MARCÍLIO, Maria Luiza. Caiçara: terra e população: estudo de demografia
histórica e da história social de Ubatuba. São Paulo : Paulinas/Cedhal , 1986. ; e SCOTT, Ana Silvia Volpi.
Cruzamento nominativo a partir de fontes seriadas portuguesas: problemas e desafios. Paper apresentado
ao II Seminário de História Quantitativa e Serial. Belo Horizonte , 2001.
17 Apud : LEWCOWICZ, Ida. Herança e relações familiares: os pretos forros nas Minas Gerais do século
XVIII. IN: Op cit. 1989. p. 103.
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AS FICHAS

Entretanto, deve o historiador atentar que nenhum documento pode ser utilizado em

estado bruto. É preciso de início submeter as fontes às regras habituais da crítica histórica.

Todo documento deve ser lido com duas preocupações: de um lado, é preciso ver nele um

testemunho dando uma imagem da época estudada; de outro lado, as fontes do passado

constituem uma base para responder às questões que o historiador se coloca utilizando sua

própria experiência.

Os documentos fornecem hipóteses. Para, partindo da hipótese, propor as respostas

plausíveis, é preciso dispor de observações que aparecem como frequentes em um grupo,

ou um campo de dados, e que são regularmentes repetidas sobre um longo período.

Contudo não é sempre fácil mensurar diretamente a repetição e a frequência de diversas

variáveis contidas em documentos complexos e que, além disso, não foram elaboradas com

o objetivo de responder às nossas questões de pesquisa. É preciso, então, classificar os

dados contidos nas fontes, antes de tentar reuní-los e, por fim, é preciso interpretá-los. Com

bem disse Marc Bloch

é naturalmente necessário que a escolha reflectida das perguntas seja extremamente maleável,
susceptível de se enriquecer pelo caminho de uma quantidade de quesitos novos e aberta a
todas as surpresas – de modo a servir, desde o início, de íman às limalhas do documento. O
explorador sabe, antecipadamente, que o itinerário que traçou ao partir não será seguido ponto
por ponto. Mas, sem o traçar, arrisca-se a andar eternamente à aventura.18

Criticar os documentos, completá-los um pelos outros, eventualmente extrapolar a

significação dos dados, mas ao mesmo tempo escolher e simplificar para poder utilizar as

informações fornecidas em quadros de conjuntos, tais são as principais tarefas que se ligam

à ‘preparação’dos documentos e à análise da síntese. Com este intuito de formar um quadro

é que foi feito um modelo de ficha que embasase minhas hipóteses tendo em vista o que a

                                                                                                                                                    
18 BLOCH, Marc. Introdução à História. Lisboa : Publicações Europa-América , 1997. p.114.
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documentação oferecia. Mas, creio, não num sentido de construir dados, mas sim explorá-

los, manipulá-los, no melhor método que oferecesse as respostas aos questionamentos

propostos, e às perguntas adequadas que se deve fazer à documentação. Foi dessa

necessidade e anseio que trago agora o instrumento desse artigo, as Fichas de

Levantemento de Testamentos e Inventários.

FICHAS DE LEVANTAMENTO – INVENTÁRIOS

Conhecidos os objetivos e a gama de informações que este tipo de documentação

oferece, vamos pontuar cada categoria desenvolvida na ficha (Para melhor compreensão,

ver anexos 1).

Teoricamente, o inventário deve constituir um documento complementar de um

testamento, pois somente após o inventário dos bens deixados pelos testador , eles podem

ser partilhados entre os herdeiros e os beneficiários. Na realidade, muitas vezes isso não

acontece, pois, se o testamento depende da vontade particular daqueles que preferem deixar

bem definida a distribuição dos bens para depois de sua morte, no que se refere aos

inventários estes são, em certos casos, exigidos pela lei, o que explica, em parte, a

existência de inventários não precedidos de testamentos. Por outro lado, não era necessário

que o falecido tivesse deixado muitos bens para que fosse feito o inventário.

De modo geral, os inventários apresentam três partes bem distintas: a primeira, com

os dados pessoais, outra, que traz a listagem e o valor dos bens do falecido e, finalmente,

aquela em que é feita a partilha desses bens entre os herdeiros e os beneficiários.

No modelo de ficha proposto inicia-se com a assinatura do pesquisador e a data em

que se fez o levantamento, assim como o nome e a data de um revisor do mesmo processo,

diminuindo assim as possibilidades de falhas numa primeira análise.
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FICHA DE LEVANTAMENTO -
INVENTÁRIOS

Nº

PESQUISADOR: DATA

REVISOR: DATA

Logo abaixo iniciamos as indicações DO DOCUMENTO onde descreveremos o

nome do Cartório/Arquivo em que se encontra a fonte, qual a Caixa/Livro, a Guarda (que

para este tipo de documentação é o CEDOPE) e qual o suporte armazenado (Cd-Rom,

Microfilme, Xérox). Em seguida passamos para a descrição do processo em si, recolhendo

dados sobre a data do inventário (início e término), se nele contém testamento anexo e, caso

positivo, qual a data do testamento.

DO DOCUMENTO:
CARTÓRIO/ARQUIVO LIVRO / CAIXA

 
 

GUARDA SUPORTE
INÍCIO DO

INVENTÁRIO TÉRMINO DO INVENTÁRIO
COM

TESTAMENTO
DATA DO

TESTAMENTO

DIA MÊS ANO DIA MÊS
AN

O SIM NÃO DIA MÊS ANOCEDOPE
            

OBSERVAÇÕES:

Vale dizer que este testamento também será fichado nos moldes da Ficha de

Levantamentos – Testamentos (Ver Anexos 2).

São relativamente abundantes os dados pessoais e familiares fornecidos diretamente

sobre aquele de quem os bens estão sendo inventariados. No modelo de fichade

levantamento proposto para os inventários, foi proposto para a categoria DO INDIVÍDUO,

além do nome completo do inventariado, sua naturalidade e seu sexo (caso o nome do

indivíduo esteja ilegível ou rasurado, mas que saibamos com quem foi casado. Ex.: e

Izidora da Costa, molher que foi do dito falecido.) São registrados ainda sua
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profissão/qualidade (Ex.: Capitão, escrivão), sua faixa etária (Ex.: morreu em idade

avançada), sua côr (caso encontremos algum inventario de um forro), assim como se é livre

ou escravo. Também nos interessa saber seu estado civil e o lugar de sua residência. O

nome do cônjuge (da 1a e 2as núpcias) sua faixa etária, côr, profissão/qualidade,

naturalidade e filiação também serão agrupados nesta categoria.
DO INDIVÍDUO

INVENTARIADO   ( NOME )  

SEXO IDADE CÔR LIVRE ESCRAVO
NATURALIDA

DE ESTADO CIVIL

M F SOLTEIRO CASADO VIÚVO OUTRO
           
PROFISSÃO/QUALIDADE RESIDÊNCIA FILIAÇÃO FALECIDO(A)

PAI SIM  NÃO    MÃE SIM  NÃO  
1ª NÚPCIAS

CÔNJUGE   ( NOME )

IDADE CÔR
PROFISSÃO/QUALID

ADE NATURALIDADE FILIAÇÃO

PAI    MÃE
OBSERVAÇÕES:

2ª NÚPCIAS
CÔNJUGE   ( NOME )

IDADE CÔR
PROFISSÃO/QUALID

ADE NATURALIDADE FILIAÇÃO

PAI    MÃE
OBSERVAÇÕES:

Já na sequência, serão fichados os indicadores DOS HERDEIROS, que inicam por

seus nomes, sua relação com o inventariado, quem é seu cônjuge (caso exista) sua

residência, profissão/qualidade, a natureza da doação recebida (como o dote) e seu

respectivo valor. Vale dizer que esse valores serão somados no final desta categorias.
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DOS HERDEIROS
DOTES E DOAÇÕESHERDEIROS/NOMES RELAÇÃO COM O

INVENTARIADO CÔNJUGE RESIDÊNCIA PROFISSÃO/
QUALIDADE NATUREZA VALOR

1
      

2
      

3
      

4
      

5
      

6
      

7
      

8
      

6
      

VALOR TOTAL:  

Em seguida, partimos para a identificação do recebimento DA TERÇA, sendo os

mesmos dados indicados em DOS HERDEIROS. Nota-se que essas duas categorias são

muitosemelhantes e que sabe-se que haverá uma repetição de dados. Contudo, ela foi

pensada relacionando-a com a ficha de levantamentos testamento (que será vista a seguir),

estando ambas nos mesmos moldes.
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DA TERÇA
DOTES E DOAÇÕESHERDEIROS/NOMES RELAÇÃO COM O

INVENTARIADO CÔNJUGE RESIDÊNCIA PROFISSÃO/
QUALIDADE NATUREZA

1
     

2
     

3
     

4
     

5
     

6
     

7
     

8
     

OBSERVAÇÕES:

De posse desses dados sobre os indivíduos (inventariados e herdeiros) a pesquisa

passa para a análise dos bens inventariados e que foram avaliados pelos avaliadores

nomeados pelo Juiz. A categoria DOS BENS esta dividida em três partes: Bens Imóveis,

Bens Semoventes e Bens Móveis. Nos Bens Imóveis fichamos a descrição do bem, a

localização e seu valor. Ao final, somam-se os valoes dos bens imóveis.
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DOS BENS
DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO VALOR

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

B
EN

S 
IM

Ó
VE

IS

8   

 VALOR TOTAL:  

Já os Bens Semoventes subdividem-se em duas outras categorias: a de Escravos e

Administrados, que nos importam seus nomes, sexo, faixa etária, côr, naturalidade,

atividade/ocupação, alforria, e valor unitário e total; e de Animais em que buscamos a

espécie, a quantidade, o valor unitário e total de determinada espécie. Ao final, são

somados todos os valore totais das espécies.
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ESCRAVOS

SEXO
NOME

M F
IDAD

E
CO

R
NATURALIDA

DE
ATIVIDADE/OCUPAÇÃ

O VALOR

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 VALOR TOTAL:  

ANIMAIS

ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

B
EN

S 
SE

M
O

VE
N

TE
S

8   
VALOR
TOTAL:  

Nos Bens Móveis subdividem-se em Objetos Pessoais onde buscamos agrupar os

móveis, utensílios domésticos, utensílios pessoais, tecidos, livros, diversos e o valor

unitario e total; Bens Profissionais (no caso de algum comerciante) suas instalações,
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estoque e valores; assim como o Dinheiro/Crédito/Valores Imobiliários, agrupados por tipo

e valores.

OBJETOS PESSOAIS

MÓVEIS UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS UTENSÍLIOS PESSOAIS TECIDOS LIVROS DIVERSOS VALOR

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 VALOR TOTAL:  
BENS PROFISSIONAIS DINHEIRO/CRÉDITO/VALORES IMOBILIÁRIOS

INSTALAÇÕES ESTOQUE VALOR TIPOS VALOR

     

     

     

     

     

     

     

     

B
EN

S 
M

Ó
VE

IS

     

VALOR TOTAL:  VALOR TOTAL:  
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Nosso próximo passo será averiguar a categoria DAS DÍVIDAS, divididas em Ativas

e Passivas. Nas Dívidas Ativas quando o inventariado for devedor, de quem o é, qual a

natureza da dívida e seu valor.

DAS DÍVIDAS
DEVEDOR NATUREZA VALOR

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

D
ÍV

ID
AS

 A
TI

VA
S

8   

 VALOR TOTAL:  

Já nas Dívidas Passivas importa observar para que o inventariado deu crédito, qual

sua natureza e seu valor. Também será relevante anotars as custas com Missas/Cerimônias

Fúnebres/Sepultura, indicando qual a natureza e o valor. Ao final de cada agrupamento as

dívidas somam-se os valores totais.
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CREDORES NATUREZA VALOR

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 VALOR TOTAL:  
MISSA/CERIMÔNIAS FÚNEBRES/SEPULTURA

NATUREZA VALOR

  

  

  

  

  

  

D
ÍV

ID
AS

 P
AS

SI
VA

S

  

 VALOR TOTAL:  

Dadas estas categorias, buscar-se-á fazer, por assim dizer, um balanço patrimonial do

indivíduo inventariado, somando-se os valores totais dos bens do ativo e do passivo,

indicando qual o valor total dos bens (bruto) e o valor Líquido. Esta será o momento de unir

as quatro categorias anteriores.

VALORES DOS BENS DO ATIVO VALORES DOS BENS DO PASSIVOVALOR
TOTAL DOS

BENS
(BRUTO)

  

VALOR
LÍQUIDO   

OBSERVAÇÕES:

Em seguida, tem-se no processo o momento DA PARTILHA, em que se apresentam

os nomes dos beneficiados, sua relação com o inventariado, sua profissão/qualidade, qual



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

476

o(s) bem(ns) recebidos, caso tenha sido do dote indicar o que recebeu, e os valores

indicados.

DA PARTILHA

NOME DOS BENEFICIADOS RELAÇÃO COM O
INVENTARIADO

PROFISSÃO/
QUALIDADE BENS DO DOTE VALOR

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
OBSERVAÇÕES:

Já no final do inventário, buscar-se-á nas fichas o nome, a relação com o

inventariado, a profissão/qualidade e a residência DOS INVENTARIANTES, DAS

TESTEMUNHAS, e DOS QUE ASSINAM.
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DOS INVENTARIANTES
NOME RELAÇÃO COM O INVENTARIADO PROFISSÃO/QUALIDADE DOMICÍLIO

    
    
    
    

DAS TESTEMUNHAS
NOME RELAÇÃO COM O INVENTARIADO PROFISSÃO/QUALIDADE DOMICÍLIO

    
    
    
    

DOS QUE ASSINAM
NOME DOS HERDEIROS NOME DOS INVENTARIANTES OUTROS NOMES

   
   
   
   
   

OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES:

FICHA DE LEVANTAMENTOS – TESTAMENTOS

Como já disse anteriormente, ambas as fichas estão no mesmo formato de modo que

as informações colhidas estão agrupodas nas mesmas categorias da ficha de inventários.

Mesmo assim, algumas peculiaridades aparecerão, razão pela qual explicarei a lógica na

construção das partes deste levantamento, assim como fiz para a de inventário.

Inicia-se, com a assinatura do pesquisador e a data em que se fez o levantamento,

assim como o nome e a data de um revisor do mesmo processo, diminuindo assim as

possibilidades de falhas numa primeira análise.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

478

FICHA DE LEVANTAMENTO -
TESTAMENTOS

Nº

PESQUISADOR: DATA

REVISOR: DATA

Logo abaixo iniciamos as indicações DO DOCUMENTO onde descreveremos o

nome do Cartório/Arquivo em que se encontra a fonte, qual a Caixa/Livro, a Guarda (que

para este tipo de documentação é o CEDOPE) e qual o suporte armazenado (Cd-Rom,

Microfilme, Xérox). Em seguida passamos para a descrição do processo em si, recolhendo

dados sobre que tipo d processo o testamento está anexo (Auto de Contas, Inventário ou

Outro), qual a data deste processo (início e término), qual a data do testamento, em que

localidade ele foi redigido, o tipo do testamento e se o testador escreveu ou ditou suas

últimas vontades.
DO DOCUMENTO:

CARTÓRIO/ARQUIVO LIVRO / CAIXA

  

GUARDA SUPORTE
TESTAMENTO ANEXO AO PROCESSO

DE DATA DO PROCESSO
AUTO DE
CONTAS

INVENTÁRI
O

OUTR
O INÍCIO FIM

FICHA DE
LEVANTAMENT

O -
INVENTÁRIOCEDOPE

            /             /         /             / Nº  

DATA DO TESTAMENTO
LOCALIDADE EM QUE FOI

REDIGIDO
TIPO DE

TESTAMENTO TESTADOR

DIA
MÊ

S ANO ESCREVEU DITOU A

   
  

  
OBSERVAÇÕES:

No modelo de ficha de levantamento indicado para os inventários, foi proposto para a

categoria DO INDIVÍDUO, além do nome completo do inventariado, sua naturalidade e

seu sexo. São registrados ainda sua profissão/qualidade, sua faixa etária, sua côr, assim

como se é livre ou escravo. Também nos interessa saber seu estado civil e o lugar de sua

residência, sua filiação e se esses já são falecidos ou não e se o testador casou-se ou não.
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DO INDIVÍDUO
TESTAMENTEIRO   ( NOME )  

SEXO IDADE CÔ
R LIVRE ESCRAVO

NATURALIDADE ESTADO CIVIL

M F SOLTEIRO CASADO VIÚV
O

OUTR
O

  
  

       

PROFISSÃO/QUALIDADE RESIDÊNCI
A FILIAÇÃO FALECIDO(A)

PAI SIM  NÃO  
  

MÃE SIM  NÃO  
OBSERVAÇÕES:

O nome do cônjuge (da 1a e 2as núpcias) sua faixa etária, côr, profissão/qualidade,

naturalidade e filiação também serão agrupados nesta categoria assim como para a ficha de

inevntários, mas vale dizer que os dados sobre os filhos deste casal são muito mais

completos neste tipo de documentação. Razão pela qual buscamos escrever aqui o nome

dos filhos, sexo, faixa etária, se já estão falecidos, se são legítimos, expostos em sua casa,

estado cívil, nome do cônjuge, residência e número de filhos (netos do testador).
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1ª NÚPCIAS
CÔNJUGE   ( NOME )

IDADE CÔR
PROFISSÃO/QUALIDAD

E NATURALIDADE FILIAÇÃO

PAI    MÃE
SEXO FALECIDOS LEGÍTIMO

FILHOS/NOM
ES M F

IDAD
E SIM NÃO

SIM NÃO

EXPOS
TO EM
SUA

CASA

ESTAD
O

CIVIL

CÔNJU
GE

RESIDÊN
CIA

Nº DE
FILHO

S
(NETO

S)

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

OBSERVAÇÕES:
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2ª NÚPCIAS
CÔNJUGE   ( NOME )

IDADE CÔR
PROFISSÃO/QUALIDAD

E NATURALIDADE FILIAÇÃO

PAI    MÃE
SEXO FALECIDOS LEGÍTIMO

FILHOS/NOM
ES M F

IDAD
E SIM NÃO

SIM NÃO

EXPOS
TO EM
SUA

CASA

ESTAD
O

CIVIL

CÔNJU
GE

RESIDÊN
CIA

Nº DE
FILHO

S
(NETO

S)

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

OBSERVAÇÕES:

Num segundo momento, buscar-se-á averiguar na categoria DOS HERDEIROS o que

cada beneficiado recebeu entre terras, casas, escravos, gado, móveis, diversos, créditos,

dívidas, dotes, e o valor, caso seja dado no testamento. E ainda indicar a relação que este

beneficiado tem com o testador.
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DOS HERDEIROS
DISTRIBUIÇÃO E NATUREZA DOS BENSNOME DOS

BENEFICIADOS
RELAÇÃO

COM O
TESTADOR TERRA CASA ESCRAVO GADO MÓVEIS DIVERSOS CRÉDITO DÍVIDA DO DOTE VALOR

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
OBSERVAÇÕES:

A seguir, será analisada a categoria DA TERÇA, observando quem eram os

herdeiros, qual sua relação com o testador, quem era seu cônjuge, onde residia, qual sua

profissão/qualidade e por fim a natureza do dote ou doação a ser recebida.

DA TERÇA
DOTES E DOAÇÕESHERDEIROS/NOMES RELAÇÃO COM O

TESTADOR CÔNJUGE RESIDÊNCIA PROFISSÃO/
QUALIDADE NATUREZA

1
     

2
     

3
     

4
     

5
     

6
     

7
     

8
     

OBSERVAÇÕES:
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A próxima categoria DOS BENS parece, inicialmente, estar repetindo informações.

Mas ela foi criada tendo em vista que em alguns casos o testador indica que possui um

determinado bem, mas não o deixa para nenhum herdeiro. Dessa forma, assim como nas

fichas de inventário, os bens se subdividem em Bens Imóveis, Bens Semoventes e Bens

Móveis.

Nos Bens Imóveis fichamos a descrição do bem, a localização e seu valor, caso

houver.

DOS BENS
DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO VALOR

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

B
EN

S 
IM

Ó
VE

IS

8   

Já os Bens Semoventes subdividem-se em duas outras categorias: a de Escravos e

Administrados, que nos importam seus nomes, sexo, faixa etária, côr, naturalidade,

atividade/ocupação e alforriado; e de Animais em que buscamos a espécie e a quantidade.
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ESCRAVOS
SEXO

NOME
M F

IDADE COR NATURALIDADE ATIVIDADE/OCUPAÇÃO ALFORRIADO

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
9        
10        
11        
12        
13        

ANIMAIS
ESPÉCIE QUANTIDADE

1  
2  
3  
4  
5  
6  

Nos Bens Móveis subdividem-se em Objetos Pessoais onde buscamos agrupar os

móveis, utensílios domésticos, utensílios pessoais, tecidos, armas, livros e diversos;
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OBJETOS PESSOAIS

MÓVEIS UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS

UTENSÍLIOS
PESSOAIS TECIDOS LIVROS ARMAS DIVERSOS

       
       
       
       
       
       
       

B
EN

S 
M

Ó
VE

IS

       
       
       
       
       
       
       
       

Nosso próximo passo será averiguar a categoria DAS DÍVIDAS, divididas em Ativas

e Passivas. Nas Dívidas Ativas quando o inventariado for devedor, de quem o é, qual a

natureza da dívida e seu valor.

DAS DÍVIDAS
DEVEDOR NATUREZA VALOR

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

D
ÍV

ID
AS

 A
TI

VA
S

8   
 VALOR TOTAL:  

Já nas Dívidas Passivas importa observar para que o inventariado deu crédito, qual

sua natureza e seu valor. Também será relevante anotars as custas com Missas/Cerimônias

Fúnebres/Sepultura, indicando qual a natureza e o valor. Ao final de cada agrupamento as

dívidas somam-se os valores totais.
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CREDORES NATUREZA VALOR
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 VALOR TOTAL:  
MISSA/CERIMÔNIAS FÚNEBRES/SEPULTURA

NATUREZA QUANTIDADE
  
  
  
  
  
  
  

D
ÍV

ID
AS

 P
AS

SI
VA

S

  

Já no final do testamento, buscar-se-á escrever nas fichas o nome, a relação com o

inventariado, a profissão/qualidade e a residência DOS INVENTARIANTES, DAS

TESTEMUNHAS, e DOS QUE ASSINAM. Nesta última, ainda indicar se o testador

assinou ou ditou suas últimas vontades.
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DOS TESTAMENTEIROS
NOME RELAÇÃO COM O TESTADOR PROFISSÃO/QUALIDADE RESIDÊNCIA

1    
2    
3    
4    

DAS TESTEMUNHAS
NOME RELAÇÃO COM O TESTADOR PROFISSÃO/QUALIDADE RESIDÊNCIA

1    
2    
3    
4    

DOS QUE ASSINAM
O TESTADOR

ASSINOU A ROGO
OUTROS NOMES PROFISSÃO/QUALIDADE

1  

 
 

2  
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES:



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

488

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS:

ARANTES, Antonio Augusto et al. Colcha de retalhos : estudos sobre a família no Brasil.
Campinas : Editora da Unicamp, 1994.

BACELAR, Carlos de Almeida Prado.Viver e sobreviver em uma Vila Colonial: Sorocaba,
séculos XVII e XIX. São Paulo : Annablume/Fapesp , 2001

BALHANA, Altiva Pilatti, MACHADO, Brasil Pinheiro, WESTPHALEN, Cecília. História do
Paraná. Curitiba : Grafipar, 1969.

BALHANA, Altiva Pilatti, et al. Campos Gerais : Estruturas Agrárias. Curitiba : Imprensa da
UFPr. , 1968.

BLOCH, Marc. Introdução à História. Lisboa : Publicações Europa-América , 1997.
BOXER, Charles. A idade de ouro no Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. Rio

de Janeiro : Nova Fronteira, 2000. p.34-38.
DICIONÁRIO DO BRASIL COLONIAL (1500-1808). VAINFAS, Ronaldo. (org.) Rio de Janeiro :

Editora Objetiva , 2000
FARIA, Sheila Siqueira de Castro. A colônia em movimento : fortuna e família no cotidiano

colonial. Rio de janeiro : Nova Fronteira, 1998.
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. (org.). O Antigo

Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro :
Civilização Brasileira , 2001.

FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do
Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII). IN: Topoi. Rio de Janeiro , 2000 , nº 1.

HESPANHA, António Manuel Hespanha. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político
– Portugal, século XVII. Coimbra : Almedina , 1994.

_________. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos correntes. In:
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. (org.). O Antigo
Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro :
Civilização Brasileira , 2001. p. 163-188.

KULA, Witold. Problemas y métodos de la historia económica. Barcelona : Península , 1974.
KUZNESOF, Elizabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e

estrutura social (São Paulo, 1700-1980). Família e grupos de convívio, São Paulo, n. 17, p.37-
63, set. 1988/ fev. 1989.

LEÃO, Ermelino de. DICIONÁRIO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ. Curitiba :
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, 6v ,1994.

MESGRAVIS, Laima. Os aspectos estamentais da estrutura social do Brasil colônia. IN: Estudos
econômicos. IPE/USP v.13 , 1983. pp.799-811.

MONTEIRO, John Manuel.  Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São
Paulo : Companhia das Letras , 1994.

NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do Dote: Mulheres, famílias e mudança social em São
Paulo, Brasil, 1600-1900. São Paulo : Companhia das Letras , 2001.

REVEL, Jacques. Jogos de escalas : a experiência da microanálise. Rio de Janeiro : Fundação
Getúlio Vargas Editora, 1998.

SALGADO, Graça. Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro : Nova
Fronteira, 1990.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

489

SCOTT, Ana Silvia Volpi. Cruzamento nominativo a partir de fontes seriadas portuguesas:
problemas e desafios. Paper apresentado ao II Seminário de História Quantitativa e Serial. Belo
Horizonte , 2001.

SILVA, Maria Beatriz Nizza. Sistema de casamento no Brasil colonial. São Paulo : EDUSP,
1984.

WEHLINH, Arno ; WEHLING, Maria José C. de. Formação do Brasil Colonial. Rio de
Janeiro : Nova Fronteira , 1994.


