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Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer um estudo prosopográfico de um 
grupo de elite que estava estabelecido no Estado do Grão-Pará e Maranhão, século 
XVIII. Analisando a origem dessa elite (geográfica e social), sua inserção no Império 
Ultramarino Luso, as redes de sociabilidade e solidariedade que montavam através de 
casamentos, amizades e negócios. A elite a qual nos referimos, são agentes 
inquisitoriais, os familiares do Santo Ofício, habilitados pela Inquisição Portuguesa 
quando moradores no Estado do Grão-Pará e Maranhão. Nesse sentido, objetivamos 
traçar um perfil bem como acompanhar ciclos e trajetórias de vida, alcançando as 
malhas políticas, econômicas e sociais do Grão-Pará imbricado na história de suas 
gentes. Para isto entendemos ser necessário enxergar a partir dos indivíduos, analisando 
trajetórias, articulando as dimensões estruturais e a vida concreta dos atores sociais. 
Importante destacar que este trabalho, embora esteado em uma documentação 
inquisitorial, não tenciona desdobrar-se num estudo acerca da Inquisição em si. Nesse 
sentido, propõe-se matizar a própria compreensão de elite e das relações familiares na 
Amazônia colonial, lançando mão de um corpo documental rico, mas ainda pouco 
explorado na historiografia paraense: as Habilitações dos Familiares do Santo Ofício, 
depositadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. 
 

 

A instituição da familiatura do Santo Ofício objetivava, a rigor, vigiar 

comportamentos tanto na Corte quanto nos espaços mais distantes do Império 

Português. A rede de familiares e comissários torna-se uma forma de exercer 

poder por conta do status em ser Familiar da Inquisição. Por outro lado, o 

Santo Ofício atuava pari passo a distinção, pois até meados do século XVIII a 

limpeza de sangue era item basilar da admissão aos cargos inquisitoriais. Essa 

baliza da limpeza de sangue, comprovada por extensa genealogia, nos diz 

muito do que era aquela sociedade de Antigo Regime, marcada pelos 

privilégios e pela desigualdade.  

Para tornar-se um Familiar era necessário passar por processo de 

habilitação levado a efeito pelo Conselho Geral do Santo Ofício em Portugal. 

As condições para admissão ao cargo de Familiar do Santo Ofício ficam claras, 

principalmente, a partir do Regimento de 16131, resultante do que já era posto 

                                                                 
1 Regimentos do Santo Ofício (séculos XVI‐XVII). In: Revista do IHGB, Rio de Janeiro, 392, 281‐350. 1996 
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em prática pela Inquisição. Os indivíduos só seriam admitidos “depois de 

verificada a sua capacidade e limpeza de sangue” 2. Aos poucos, diversas 

instituições ibéricas passam a adotar a limpeza de sangue como condição para 

o ingresso de neófitos, o que, em grande medida, passa a configurar um código 

de distinção social. Nas Ordens militares, os estatutos de limpeza de sangue 

foram adotados a partir de 1570, com a Bula Ad Regie Maiestatis. Para 

Fernanda Olival, a adoção do critério de limpeza de sangue ocorre a partir do 

interesse em demarcar o espaço das Ordens Militares como um lugar de 

pertença da elite. 3 

Esses estatutos de pureza de sangue configuravam-se como 

verdadeiros instrumentos jurídicos das instituições tradicionais de nobilitação, 

distinção e promoção social, que obstruíam o acesso de parte da população às 

carreiras nobilitantes e aos processos de nobilitação e distinção. No regimento 

de 1640 que vigorará até 1774, os requisitos básicos para alcançar o posto de 

familiar é ser cristão velho de sangue limpo, sem raça de mouro, judeu, de 

gente recém-convertida, que não tenham incorrido em infâmia pública, que não 

tivessem sido presos ou penitenciados pela Inquisição.4 

 Muito embora após 1774 com o último regimento da Inquisição, 

aconteça o término da distinção entre cristãos novos e velhos, com a 

consequente supressão das referências a limpeza de sangue nas habilitações; 

pensamos que estava arraigada a ideia da familiatura como um espaço de 

distinção e nobreza. Para Braudel as mentalidades mudam muito lentamente, é 

o lugar das prisões de longa duração.5 Portanto, mesmo abolida a 

obrigatoriedade da limpeza de sangue, ainda assim, as habilitações foram 

procuradas como forma de tornar-se diferente em uma sociedade onde a 

distinção era sinônimo de privilégio. 

Importante sublinhar que os dados das habilitações são importantes não 

apenas para compreensão da história de um indivíduo; podem, por exemplo, 

                                                                 
2  A  questão  da  limpeza  de  sangue  deve  ser  compreendida  a  partir  do  contexto  de  segregação  da 
sociedade  ibérica  entre  cristão‐velho  e  cristão  novo.  Se  pensarmos  em  um  contexto  mais  amplo, 
veremos  que  já  no  Estatuto  de  Toledo,  de  1449,  há  o  impedimento  que  os  chamados  “novamente 
convertidos”  à  Fé  Católica  e  os  de  “sangue  infecto”  (judeus,  mouros  e  negros)  ocupem  cargos 
municipais.  Fernanda  Olival,  Rigor  e  interesses:  os  estatutos  de  limpeza  de  sangue  em  Portugal, 
Cadernos de Estudos Sefarditas, n. 4, 2004, p. 151. 
3 Olival, “Rigor e interesses”, 2004, pp. 154‐157. 
4 Requerimento do Santo Ofício (séculos XVI‐XVIII). Regimento de 1640. Livro I, Título I, §2°. 
5 Fernand Braudel, A longa duração, História e Ciências Sociais, Lisboa, Editorial Presença, 1990 (1972). 
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compor um conjunto privilegiado de informações associadas aos estudos da 

família, considerando-a em seu perfil demográfico, como unidade econômica 

doméstica ou como um conjunto de sentimentos.6 Igualmente, as habilitações 

podem incrementar análises relacionadas às trajetórias de Elite, à mobilidade 

social; elementos que reforçam, em grande medida, uma microanálise social, 

onde é possível estabelecer relações entre o individual e as redes7 de 

sociabilidade nas quais são urdidas as tramas do cotidiano. 

Diante de tantas possibilidades, o primeiro passo desta pesquisa foi 

traçar um perfil dos homens que pediam habilitação para Familiar do Santo 

Ofício no Estado do Grão-Pará. Sobre a naturalidade, dividimos Portugal em 

seis regiões, correspondendo a uma divisão administrativa do século XVIII, 

baseado no trabalho de Volpi Scott; a saber: Entre Douro e minho e Trás os 

Montes (norte de Portugal); Beira e Estremadura (região central); Alentejo e 

Algarve (sul). 8 Além da divisão de Portugal continental, acrescentamos outras 

regiões: Ilhas (Açores e Madeira); Grão-Pará e Maranhão e Galiza. Como 

podemos observar no quadro abaixo, a maior parte dos habilitandos a familiar 

originava-se do norte de Portugal (Entre Douro e Minho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
6  Michael  Anderson,  Elementos  para  a  história  da  família  ocidental:  1500‐1914,  Lisboa,  Ed.  Querco, 
1984. 
7 Michel Bertrand atribui ao conceito de rede social três aspectos interdependentes, onde: “O primeiro 
refere‐se ao seu aspecto morfológico: a rede é uma estrutura constituída por um conjunto de pontos e 
linhas que materializam laços e relações mantidas entre um conjunto de indivíduos. O segundo refere‐se 
ao seu conteúdo relacional: a rede é um sistema de trocas que permite a circulação de bens e serviços. 
Finalmente, a rede consiste em um sistema submetido à dinâmica relacional regida por um princípio de 
transversalidade,  e  suscetível  de mobilizar‐se  em  torno  de  uma  finalidade  precisa”. Michel  Bertrand, 
Elites  y  configuraciones  sociales  em  Hispanoamérica  colonial,  In:  Revista  de  História,  Nicarágua,  13, 
1999. 
8 Ana Silvia Volpi Scott, Os Portugueses, São Paulo: Editora Contexto, 2010. 
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Tabela 1 - Habilitandos/Familiares por região de origem 

REGIÃO QTD 

Entre Douro e Minho 11 

Estremadura 7 

Grão-Pará e Maranhão 7 

Galiza 3 

Beira 2 

Trás os Montes 1 

Ilhas 1 

TOTAL 32 

Fonte: Habilitações para Familiar do Santo Ofício, Torre do Tombo, Lisboa. 

 

Em relação ao perfil ocupacional dos habilitandos a familiar do Santo 

Ofício, constatamos que 56% de 32 indivíduos declaravam pertencer ao ramo 

do comércio: eram homens de negócios, caixeiros, mercantes; enfim, estavam 

ligados ao grupo dos negociantes; corroborando com a tese de Calainho que 

aponta o perfil dos familiares no Brasil como; nascidos em Portugal e ligados 

ao setor mercantil9. Se a maioria dos habilitandos declarava, no ato da 

habilitação, vinculo ao ramo do comércio, podemos comparar com as 

ocupações de seus pais que estavam, maioritariamente, ligados ao trato com a 

terra. 

Por outro lado, quando analisamos outros documentos fazendo o 

cruzamento das fontes, percebemos que a situação aparenta não ter sido tão 

simplificada, permitindo vislumbrar a complexidade dessa sociedade. Por 

exemplo, alguns desses habilitandos, que se declaravam negociantes no ato 

da habilitação, possuíam terras e escravos, muitos destes com engenhos e 

plantações de cacau, possuíam altas patentes militares e, em muitos casos, 

foram arrematadores de dízimos do Estado ou, até mesmo, participaram de 

cargos de mando atrelados à governança da terra. É o caso de Antônio Gomes 

Pires, que relatava viver de seus negócios, mas também era Almoxarife da 

Fazenda Real.10 

                                                                 
9  Daniela  Buono  Calainho,  Em  nome  do  Santo  Ofício:  Familiares  e  Inquisição  portuguesa  no  Brasil 
colonial,  Rio  de  Janeiro.  1992.  Dissertação  (Mestrado  em  História),  Universidade  Federal  do  Rio  de 
Janeiro, Mimeo. 
10 Habilitação para Familiar do Santo Ofício de Antônio Gomes Pires. ANTT maç 129‐doc2176. 
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Gráfico 1 – Ocupação dos pais de habilitandos 

 
Fonte: Habilitações para Familiar do Santo Ofício, Torre do Tombo, Lisboa11. 

 

Bento Pires Machado, outro habilitando, declarou ao pedir sua 

familiatura viver de seu Engenho Real com escravos, e também possuir “loge 

de fazendas” e “negócios”.12 Bento é citado no trabalho de Souza Junior por 

aparecer exportando cargas para Lisboa pelos navios da Companhia de 

Comércio; também por ser beneficiário da distribuição das fazendas tomadas 

da Companhia de Jesus; e por aparecer nos censos de 1785 e 1788. 13 Bento 

Pires Machado, no ano de 1778, aparece na lista dos devedores da Companhia 

de Comércio do Grão-Pará e Maranhão devendo a quantia de 3:153$837, 

prometendo pagar o débito até o fim do ano de 1786. 14 

Feliciano José Gonçalves declara ser correeiro, e ter negócios. As 

testemunhas em sua habilitação relatam que ele é capitão dos auxiliares, “vive 

de sua negociação em vários gêneros de negócio”. Afirmam que Feliciano tinha 

um engenho de açúcar, fazendas, fabrica de solas, olarias, fabrica de 

descascar arroz, que era possuidor de muitos escravos e, no ano de 1789 é 

contratador dos negócios reais da cidade de Belém. No dia 10 de julho de 

1789, o Comissário responsável por proceder as averiguações da habilitação 

no Pará, relata que Feliciano chega a Belém no ano de 1769, aos 15 anos de 

                                                                 
11 As habilitações utilizadas serão referenciadas no final deste trabalho. 
12 Habilitação para Familiar do Santo ofício de Bento Pires Machado. ANTT maç 14‐doc202. 
13  José Alves Souza  Junior, Tramas do Cotidiano: Religião, política, guerra e negócios no Grão Pará do 
setecentos, Belém: Ed.UFPA, 2012. 
14 Arquivo Público do Estado do Pará, códice 1000. Acervo da companhia do Grão‐Pará. 
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idade exercendo o ofício de correeiro, sentando praça de soldado para 

trabalhar na cavalaria15. 

 

Gráfico 2  – Sociabilidade de Feliciano José Gonçalves 

 

Fonte: Habilitação de Feliciano José Gonçalves. ANTT. Maç 2, doc.27. 
 
 

Ao casar-se com Anna Joaquina, filha de família já influente na Capitania 

do Pará, dá baixa da milícia e começa a granjear amizade com os maiores 

negociantes e lavradores da cidade. Compra várias casas altas na rua dos 

mercadores em Belém, funda engenhos de descascar arroz, compra escravos 

e fazendas de lavoura, passando a arrematar contratos reais. Diz o comissário 

que naquelas alturas, Feliciano possui mais de oitenta escravos e os seus 

criados visitam as principais pessoas do Estado do Grão-Pará e Maranhão16. 

As informações coletadas acerca de Feliciano dão conta da complexidade das 

relações cotidianas tecidas no interior da capitania; mostrando uma elite que 

era, ao mesmo tempo: proprietária de terras e escravos; produtora de cacau 

e/ou cana de açúcar para os Engenhos e Engenhocas; mercantil e ligada às 

malhas do Estado. Muitos dos habilitandos abordados neste estudo, inclusive, 

ocupam simultaneamente vários destes “lugares”, diversificando seus negócios 

e investimentos. 

                                                                 
15 Habilitação Familiar do Santo ofício de Feliciano José Gonçalves. ANTT maç 2 ‐ doc27.  
16 Habilitação Familiar do Santo Ofício de Feliciano José Gonçalves. ANTT maç2 ‐ doc27. 
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Joaquim Rodrigues Leitão, estabelecido no Pará com negócios, 

lavouras, além de ser Cirurgião Mor é mais um exemplo do quanto se torna 

problemático dividir essa elite em ocupações distintas. 17 A documentação em 

tela permite-nos amealhar uma série de conhecimentos sobre estas pessoas, 

suas famílias, seus vizinhos e conhecidos, suas posses, hábitos, ocupações, 

crimes, “pecados” e outras tantas informações que, talvez, sem esses 

documentos estivessem irremediavelmente perdidas para nós. 

Observando mais detidamente, podemos perceber com os casos 

elencados acima, que a elite da capitania do Pará no século XVIII apresentava-

se de maneira bem mais complexa que poderíamos supor em um olhar 

superficial. Ao constatar que esses homens ora participavam da governança da 

terra, arrematando dízimos, nas câmaras e com altas patentes militares; eles 

também possuíam terras, escravos e mercadejavam. Neste sentido, 

aproximamos a construção de nosso trabalho da tese defendida pelo Prof. 

Souza Junior que alega a elite do Grão-Pará e Maranhão ser constituída por 

funcionários-proprietários-negociantes. 18 

Por outro lado, essa documentação suscitou questionamentos 

importantes sobre a sociedade do Grão-Pará e Maranhão do século XVIII. No 

trato com a documentação percebemos que, aparentemente, pessoas com 

ocupações e origens distintas pediam habilitação para Familiar do Santo Ofício: 

reinóis, famílias descendentes dos primeiros colonizadores da terra, casados, 

solteiros, padres, comerciantes, agricultores, mecânicos19, pediam habilitação e 

eram habilitados. Percebemos que para apreender essa gente, esse “grupo” 

nada homogêneo; precisávamos saber quem eram essas pessoas, a quais 

famílias pertenciam, como esses indivíduos se relacionavam com a sociedade 

e perceber a montagem das redes em que se inseriam. 

Portanto, metodologicamente este trabalho lida com redes, famílias, 

estratégias e atores sociais, abraçando o desafio de relacionar escalas 

diferentes em que passam os fenômenos sociais, descrever sistemas de 

grandes dimensões sem perder de vista a situação concreta da gente real; ou 

                                                                 
17 Habilitação Familiar do Santo Ofício de Joaquim Rodrigues Leitão. ANTT maç3‐doc29. 
18 Souza Junior, “Nas tramas do Cotidiano”, 2012. p. 35. 
19  Ocupações  referidas  pelos  habilitandos  no  ato  do  pedido  de  habilitação.  Porém,  ao  fazermos  o 
cruzamento destas  fontes  com outras, percebemos que estas ocupações nem sempre eram as únicas 
exercidas pelos habilitandos. 
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entender as ações de uma pessoa em suas conceções limitadas sem perder de 

vista as realidades globais que pesam em torno dela.20 Para a presente 

pesquisa é preciso encontrar o feeling da escala certa, a escala que permita 

capturar o encontro entre o indivíduo e a estrutura, entre os Familiares do 

Santo Ofício e o mundo da agricultura, do trabalho, das mercês reais, 

capturando os tênues fios que nos levam às diferentes dimensões do real. 

Nesse sentido, observar os ciclos e trajetórias de vida desses sujeitos 

que são habilitados como familiar do Santo Ofício no Grão-Pará do século 

XVIII, pode ajudar-nos a alcançar as malhas políticas, econômicas e sociais do 

Grão-Pará imbricado na história de suas gentes. Para isso entendemos ser 

necessário enxergar a partir dos indivíduos, analisando trajetórias, articulando 

as dimensões estruturais e a vida concreta dos atores sociais.  

Trajetórias  

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA 

Nasceu na freguesia do Salvador de Esturãos, no norte de Portugal e 

migra aos quinze anos para o Grão-Pará. Quando pede habilitação seu pai 

ainda morava na mesma vila, lavrando a terra ao lado da segunda mulher (que 

não era a mãe de José Rodrigues). José chega ao Pará, aproximadamente, no 

ano de 1734. 

José já tinha vínculos familiares no Pará, um primo por parte materna, 

doze ou treze anos mais velho, chamado Antônio Gonçalves Lima, natural da 

mesma freguesia do primo. Osvaldo Truzzi reporta alguns tipos de migração, 

entre eles, a migração em cadeia, que envolveria o deslocamento de indivíduos 

motivados por uma série de arranjos e informações, fornecidas por parentes e 

conterrâneos já instalados no local de destino. Nesse sentido, as redes 

migratórias seriam compostas por intrincadas relações interpessoais baseadas 

nos vínculos de parentesco, amizade e conterraneidade; que ligariam 

migrantes, áreas de origem e destino. Os emigrantes confiavam nas 

informações fornecidas, ao vivo ou por carta, por um parente, vizinho ou amigo, 

fazendo com que as distâncias fossem relativizadas; pois mesmo que em 

                                                                 
20 Giovanni  Levi, Un problema de escala, Relaciones, Revista de El Colegio de Michoacán, v.24, nº 95, 
2003. 
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longínquos territórios, mas habitado por parentes e amigos, tornavam-se 

emocionalmente e materialmente mais próximos.21 

Ao ser interrogado, no processo de habilitação de José, o primo Antônio 

afirma que José Rodrigues tinha de capacidade mais de dois mil cruzados em 

dinheiro (bom dinheiro)22, e em dinheiro da terra mais de trezentos mil reis; 

além da herança que teria de seus pais em Salvador de Esturãos. Quando 

chega ao Pará, José Rodrigues torna-se cabo das canoas dos Padres da 

Companhia de Jesus, amealha um bom dinheiro e, com este, começa seu 

próprio negócio. A ocupação que ele declara na habilitação é homem de 

negócios – “loje de fazenda”. 

O pai de José Rodrigues, Domingos Rodrigues, é tido pela sociedade de 

Salvador de Esturãos como um dos principais lavradores do lugar de Veiga, na 

dita freguesia de Esturãos. A mãe de José Rodrigues, Angela Gonçalves, foi a 

primeira mulher de Domingos. Os dois, marido e mulher, lavravam a terra. A 

família de José Rodrigues esteve ligada à terra por, pelo menos, duas 

gerações (a geração dos pais e dos avós, tanto paternos quanto maternos). 

Todos lavradores tidos como os principais da freguesia e das famílias mais 

“limpas”. A mãe de José Rodrigues, Angela, morre quando José ainda é jovem, 

uma vez que, quando José migra e chega ao Pará, aos 15 anos, seu pai já 

estava casado pela segunda vez. 

José Rodrigues nasceu no dia 25 de agosto de 1719; foi batizado no dia 

29 de agosto de 1719. Chega ao Pará em 1734. Pede habilitação para familiar 

do Santo Ofício em 1756, recebe a carta de Familiar em 11 de agosto de 1758, 

aos 39 anos. De acordo com as testemunhas que o conhecem no Pará, não faz 

muito tempo que ele montou o negócio próprio, a “loje de fazenda”. Quando ele 

pede a habilitação é solteiro. Solteiro é feito Familiar do Santo Ofício. Um ano 

depois de receber a carta de Familiar, José casa-se com Maria Josefa Ribeira. 

Maria nasce na Vila de Nossa senhora de Nazaré da Vigia, capitania do 

Pará, no ano de 1745, é filha de José Ribeiro e Lucina da Silva Maia. Maria 

                                                                 
21 Osvaldo Truzzi, Redes em processos migratórios, Tempo social, revista de sociologia da USP, V. 20, n 1, 
2008, pp. 199‐218. 
22 O dinheiro em moeda metálica só será  introduzido no Estado do Maranhão e Grão‐Pará no ano de 
1750,  até  esse  período  gêneros  da  terra  como  sementes  de  Cacau  e  açúcar  eram  utilizados  como 
moeda. Cf. Alam José da Silva Lima, Do “dinheiro da terra” ao “bom dinheiro”, Moeda natural e moeda 
metálica na Amazônia colonial (1706‐1750), In: Aldrin Figueiredo and Moema Alves (Orgs), Tesouros da 
Memória: História e Patrimônio no Grão Pará, Belém, Ministério da Fazenda, 2009. 
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vem de uma família importante e influente na Vila da Vigia, seu bisavô materno, 

seu avô materno e seu pai eram homens influentes na administração local. 

Maria Josefa Ribeira casa, na mesma Igreja onde 14 anos antes tinha sido 

batizada. Casa-se em 1º de novembro de 1759, com José Rodrigues Lima, 

homem de negócios, Familiar do Santo Ofício, morador na cidade de Belém do 

Pará. As duas testemunhas que assinam a certidão deste casamento são 

também moradores e assistentes na cidade de Belém. Após o casamento, 

Maria Josefa irá para a cidade de Belém morar com o marido. 

A obrigação do Familiar do Santo Ofício era, antes de casar, pedir a 

verificação e habilitação para sua futura esposa. Procedidas as verificações e 

confirmando-se a “limpeza e pureza” o Santo Ofício autorizava o casamento. 

José Rodrigues Lima já era Familiar quando casa com Maria Josefa, no 

entanto, ele só pedirá a habilitação da esposa três anos depois do casamento, 

porque a data da petição inicial da habilitação de Maria Josefa é de 23 de abril 

de 1762. José Rodrigues Lima alega nesta petição que ele contratou 

casamento com Maria Josefa no período em que faltava o Santo Ofício remeter 

sua Carta de Familiar para tomar juramento, esta carta é passada em 11 de 

agosto de 1759; e como já estava contratado, celebrou o casamento com Maria 

Josefa porque assim lhe foi útil e conveniente. Fato é que o casamento com 

Maria Josefa abre para José Rodrigues acesso a uma parentela ligada a 

importantes cargos administrativos da Capitania do Pará e a uma família 

influente nas relações políticas locais. 

JOSÉ PAULINO CUNHA 

José Paulino Cunha é um jovem de quinze anos quando pede 

habilitação para Familiar do Santo Ofício no ano de 1743. Natural de Belém 

estado do Maranhão e Grão-Pará, é batizado em janeiro do ano de 1728. 

Declara ser solteiro, estudante de gramática, filho de pais cristãos velhos. Foi 

considerado pelo comissário responsável em tomar as informações cabíveis 

para o processo “pessoa de bom procedimento, boa vida e costumes”, mas 

ainda sem “capacidade de ser encarregado de negócios de importância em 

razão da idade”. A partir deste momento torna-se importante perceber o que 

leva um rapaz tão jovem pedir habilitação para Familiar do Santo Ofício da 

Inquisição de Lisboa. 
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José Paulino era irmão de Francisco da Cunha de Toar. Francisco havia 

solicitado, no ano de 1738, habilitação para o cargo de Familiar do Santo 

Ofício. Correram as diligências e, em termos de limpeza de sangue, Francisco 

da Cunha de Toar e seus ascendentes foram todos considerados “limpos de 

sangue”, no entanto, a diligência para habilitação de Francisco foi suspensa 

porque “se casara com pessoa infamada e defeituosa”. Por esta razão, seu 

irmão José Paulino Cunha, aos quinze anos de idade, pede habilitação para 

evitar que pairem rumores sobre sua família. As testemunhas da habilitação de 

José Paulino relatam que Francisco da Cunha de Toar, seu irmão, casara 

contra a vontade do pai e por ordem do Vigário Geral, por ter sido apanhado, à 

noite, com uma moça, em atitude suspeita. Moça esta a quem foram lançadas 

as dúvidas acerca de sua limpeza de sangue. 

A família de José Paulino é quase toda vinda “das partes do Reino”. 

José Paulino Cunha é filho de José da Cunha Toar, natural da freguesia de 

Santa Quitéria, termo de Alenquer; e de Dona Anna Ferreira de Oliveira, natural 

da cidade do Pará. Os avós paternos de José Paulino Cunha eram Domingos 

de Oliveira natural da freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Aldeia 

Galega da Merciana e de Izabel da Sylva, natural da freguesia de São 

Domingos dos Carmões. Os avós maternos de José Paulino eram Amaro 

Ferreira Rebello, natural da freguesia de São João Batista do Lumiar, termo de 

Lisboa; e de Margarida de Andrade, natural da cidade do Pará. Nesse sentido o 

pai e o avô materno de José Paulino Cunha migraram de Portugal para o Grão-

Pará, casando com mulheres nascidas na colônia.  

 
Genealogia 1 – José Paulino Cunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Habilitação de José Paulino Cunha. ANTT, maço 56 doc 865 
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Portanto, José Paulino, um jovem de quinze anos, estudante de 

gramática no Colégio dos Padres da Companhia de Jesus, pede habilitação 

para assegurar a limpeza de sangue de sua família. Já que o irmão fora 

obrigado a casar, contra a vontade dos pais, com uma jovem em cuja família 

pairava a fama de impureza do sangue. José Paulino será considerado apto a 

habilitação, porque o Santo Ofício reconhece o prejuízo que trará essa 

“mancha” a família se for negada a habilitação. No entanto, só será passada a 

carta de familiar depois que José Paulino completar dezanove anos. 

Nesse sentido, percebemos que muito mais do que projetos individuais 

de limpeza de sangue e/ou promoção social, as habilitações para Familiar do 

Santo Ofício poderiam servir a interesses familiares, como no caso da família 

de José Paulino Cunha. 

AMÂNDIO JOSÉ DE OLIVEIRA PANTOJA 

Em setembro de 1789 Amândio José de Oliveira Pantoja fez 

requerimento perante a Inquisição de Lisboa, para tornar-se Familiar do Santo 

Ofício.23 Nascido em Belém, Capitania do Pará, Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, Amândio José de Oliveira Pantoja tinha, na ocasião, 31 anos. No 

ano de 1797 é descrito na habilitação como descendente de gente nobre, 

também é reputado como um “homem muito bem morigerado de belíssimo 

comportamento capaz de negócios grandes”. 24 

O processo de habilitação de Amândio desenrola-se por dez longos 

anos, tempo superior à média das outras habilitações do período. Os 

processos de habilitação para familiar, no Grão-Pará, duravam, em média, 3 

anos; e aproximadamente 45% dos processos duravam 1 ano ou menos25. 

Daniela Calainho encontra média próxima a essa para o Rio de Janeiro26. 

Aldair Rodrigues, para Minas Gerais, encontra 45,45% até três anos e 74,77% 

até seis anos27.  

                                                                 
23 Habilitação para Familiar do Santo Ofício de Amândio José de Oliveira Pantoja. ANTT mç 1 doc 10. 
24 Habilitação Amandio José de Oliveira Pantoja. ANTT Maço 1 Doc 10. Testemunho de Silvestre José dos 
Santos, Capitão dos Auxiliares, 70 anos. Fl 30. 
25 Conforme estatística realizada com 32 habilitações para Familiar do Santo Ofício pertinentes ao Grão‐
Pará entre os anos de 1730 a 1801. 
26  Daniela  Buono  Calainho,  Em  nome  do  Santo  Ofício:  familiares  da  Inquisição  portuguesa  no  Brasil 
colonial, Rio de Janeiro, UFRJ, 1992 (Dissertação de Mestrado), p. 50 
27  Aldair  Carlos  Rodrigues,  Limpos  de  Sangue:  familiares  do  Santo  Ofício,  Inquisição  e  Sociedade  em 
Minas Colonial, Editora Alameda, São Paulo, 2011, p. 113. 
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Portanto, dez anos para um processo de habilitação já chama a nossa 

atenção. Quais as razões para que o processo de Amândio demore tanto? De 

acordo com Aldair Rodrigues, alguns habilitandos enfrentavam obstáculos para 

atender aos requisitos exigidos pela Inquisição, onde o mais comum deles era 

a fama de ascendência cristã-nova28. No caso de Amândio, um processo pós 

1773, não foi fama de cristão-novo que atrasou, mesmo porque, 

comprovadamente, a família Oliveira Pantoja, até a geração dos avós de 

Amândio, era Cristã Velha. E também porque, como já vimos, nesse período os 

interrogatórios não questionavam mais a limpeza de sangue. No entanto, uma 

das perguntas do interrogatório inquisitorial às testemunhas era sobre os 

costumes e procedimentos do candidato; e, nesse sentido, a habilitação de 

Amândio é pura contradição. 

“Homem de bem”, “capaz de segredos e grandes negócios”, que “vive 

limpa e abastadamente”, “dos melhores da terra”, “família das principais”, 

“gente nobre”, “da melhor nobreza desta terra”. São os adjetivos empregados 

por testemunhas que foram interrogadas por comissários do Santo Ofício da 

Inquisição de Lisboa, entre os anos de 1789 e 1799, quando Amândio José de 

Oliveira Pantoja teve sua vida e a vida de sua família revirada e devassada 

pela Inquisição para tornar-se Familiar do Santo Ofício.  

Em 8 de setembro de 1789, quando Amândio faz a petição inicial ao 

Santo Ofício solicitando o cargo de Familiar, a patente militar que ele ocupava 

era de Capitão. No entanto, no dia 14 de agosto de 1794, Francisco Raimundo 

de Almeida, natural e morador de Belém do Pará, lavrador de 45 anos de 

idade, ao ser interrogado pelo Comissário do Santo Ofício acerca dos 

procedimentos e vida de Amândio, respondeu que conheceu o habilitando 

desde a infância, e que foi soldado no mesmo regimento que Amândio. A 

testemunha alega ter notado nele “procedimentos muito alheios de homem de 

bem”, com especialidade no “vício das cartas”.  

João Guedes, natural da cidade de Belém e nela morador, de 57 anos 

de idade, carpinteiro, homem pardo, também foi inquirido pelo Comissário 

acerca dos costumes de Amândio. Disse que quando Amândio era soldado 

                                                                 
28 Rodrigues, “Limpos de sangue”, p. 115 
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“tivera uma vida muito estragada” e que por seus costumes dentro e fora da 

milícia, não merecia o cargo de familiar do Santo Ofício. 29 

 

Gráfico 4 – Testemunhas de Amândio José de Oliveira Pantoja 

Fonte: Habilitação Amândio José de Oliveira Pantoja. ANTT Mç 1. Doc. 10. 

 

Interessante nesta habilitação a disparidade de informações. Todos os 

inquiridos que tinham por ocupação negociantes, donos de engenho e 

propriedades afirmavam ser Amândio “homem de bem”, “capaz de segredos e 

grandes negócios”, que “vive limpa e abastadamente”, “capaz de servir com 

grandeza ao Santo Ofício”. Mas é, justamente, lendo o depoimento dos 

carpinteiros, lavradores, soldados e dos declarados “sem ofício” que 

descobrimos peculiaridades da vida de Amândio e sua família, confirmadas 

posteriormente com outras documentações. Portanto, no que toca às 

exigências inquisitoriais de “boa capacidade”, “boa vida e costumes” Amândio 

teve problemas. E, por conta disso, o processo demorou acima do normal. 

Foi através do testemunho de lavadeiras, jornaleiros e gente sem ofício, 

que soubemos do processo inquisitorial contra o pai de Amândio. Soubemos do 

vício de Amândio em jogo de cartas e “beberronices” e que o sogro de 

Amândio foi condenado por crime de lesa majestade. Os possíveis “vícios” de 

Amândio não localizamos em outros documentos; porém, o processo contra o 

pai e o sogro conseguimos encontrar. Essa polifonia do discurso e dos 

                                                                 
29 Habilitação para Familiar do Santo Ofício. Amândio José de Oliveira Pantoja, ANTT  Mç1 – doc10 
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interesses que envolveram esta habilitação foi o ponto de partida para rastrear 

a história dessa família durante três gerações.  

Por outro lado, mesmo as testemunhas que foram contrárias a 

habilitação de Amândio por conta de sua “má conduta, ruins procedimentos e 

costumes”; revelam que “o tratamento do habilitando é grande, que vive de seu 

engenho, nobremente, tem casas, escravatura e muitos bens”; que “tem casas 

altas nesta cidade e muita escravatura (...) seus bens valem mais 50 mil 

cruzados e que pode fazer anualmente mais de 12 ou 15 mil cruzados”.30 

No final da primeira inquirição de testemunhas feitas no Grão-Pará pelo 

Comissário Felipe Jaime Antonio, em 1794, a observação do oficial da 

Inquisição foi 

Os procedimentos do habilitando são maus, que ainda que tenha bens que lhe 
rendam anualmente livre de despesas, 1 conto de reis. Está sempre implicado 
com litígios e execuções. (...) eu o julgo indigno do que pretenda; será grande o 
escândalo se ele obtiver a graça que pretende [tornar-se Familiar do Santo 
Ofício] (...)”.31 

 

Manoel de Oliveira Pantoja, 32 pai de Amândio, foi Juiz de órfãos da Vila 

de Gurupá, tinha patente de capitão, cultivava cana de açúcar em terras do Rio 

Moju. O capitão e engenheiro prussiano João André Schwebel, cartógrafo que 

participou da comissão de limites criada em 1753 e chefiada por Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, ao desenhar os rios próximos a Belém e as 

propriedades de terras nestes rios, inclui o nome de Manoel de Oliveira Pantoja 

como proprietário de terras no rio Moju. 33  

No ano de 1763 a Inquisição processa Manoel de Oliveira Pantoja, este 

fato é relatado pelas testemunhas na habilitação de Amândio. Alguns dizem ter 

sido Manoel processado pela inquisição por ter se coroado rei do Acará, outros 

relatam que Manoel foi processado por ter se vestido de padre e casado uma 

                                                                 
30 Depoimentos de João Guedes, José Ravasco, Manoel de Souza Tavares. Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo. Habilitação de Amândio. Mç 1, doc 10 
31 Felipe Jaime Antonio. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Habilitação de Amândio. Mç1, doc 10. 
32 Note que o nome Manoel de Oliveira Pantoja já vinha sendo citado anteriormente neste texto, mas 
não se refere à mesma pessoa. Manoel de Oliveira Pantoja é o nome de um dos dois irmãos que chegam 
ao  Pará,  vindos  de  Portugal.  José  de  Oliveira  Pantoja  colocará  o  mesmo  nome  do  irmão  no  filho. 
Portanto, Manoel  de Oliveira  Pantoja  pai  de Amândio  é  sobrinho  de Manoel  de Oliveira  Pantoja  que 
aporta no Pará em finais do século XVII. 
33 José Monteiro de Noronha, Roteiro da viagem da cidade do Pará até as últimas colônias do sertão da 
província (1768), Edusp, 2006. 
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senhora, em uma brincadeira; esta ultima versão coaduna com o processo 

inquisitorial depositado na Torre do Tombo. 34  

Todas as testemunhas que tocam no assunto, afirmam que Manoel 

morreu na prisão, envenenado; não por esse crime inquisitorial, mas por uma 

morte que mandou fazer. Francisco Raimundo de Almeida, de 45 anos, natural 

e morador da cidade do Pará testemunha na habilitação de Amândio relata que 

pai do habilitando veio preso da Vila de Gurupá, onde era Juiz de Órfãos, para 

a cadeia de Belém; por crime de querer se coroar Rei. Afirma, também, a 

testemunha, que o pai do habilitando estivera outra vez preso na cadeia, por 

uma morte que mandou fazer, por cujo crime teve sentença de forca que se 

comutou em açoites pelas ruas públicas “cuja sentença não se executou por 

morrer na prisão de veneno administrado pelos filhos”.35 

Alguns dizem ter sido Manoel envenenado pelos filhos, outros afirmam 

ter o próprio Manoel se envenenado tendo proferido a frase “antes morte que 

vergonha”. 36 No entanto, esses fatos sobre a família de Amândio parecem ter 

sido completamente esquecidos pelas testemunhas que faziam parte da elite, 

tidas por gente nobre e proprietários de terras e escravos. 

 

Gráfico 5 - Sociabilidade: Ofício das testemunhas da Habilitação de Amândio 

 

Fonte: Habilitação Amândio José de Oliveira Pantoja. ANTT Mç 1. Doc. 10. 
                                                                 
34 Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, processo contra 
Manoel de Oliveira Pantoja nº 2698. 
35 Francisco Raimundo de Almeida (testemunha). Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Habilitação de 
Amândio. 
36 Habilitação para Familiar do Santo Ofício de Amândio José de Oliveira Pantoja. ANTT Mç1 – doc3. 
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Ser Familiar do Santo Ofício no Grão-Pará setecentista 

Mas afinal o quê significava ser Familiar do Santo Ofício para um 

indivíduo ou para sua família no Grão-Pará colonial? 

A historiografia tradicional lusa e brasileira nos estudos sobre Inquisição 

tem centrado suas análises na questão da perseguição aos cristãos-novos (e a 

exclusão destes da máquina burocrática inquisitorial); e na Inquisição enquanto 

instância repressora e excludente.  

Porém, questionamentos surgem quando, no Grão-Pará entre os anos 

de 1676 e 180437 temos 32 habilitações, nestas não há indicativo de fama de 

cristãos novos sobre nenhum dos habilitandos. Alguns desses homens, 

inclusive, não eram homens de negócios, onde a fama de judeu encontrava 

campo fértil na crença popular. Se não tinham fama de cristãos novos, por que 

pediam habilitação? Por que Amândio José de Oliveira Pantoja, senhor de 

engenho, com cabedais e muita escravaria, como consta em sua habilitação, 

filho de pais e avós cristãos velhos, pede habilitação na década de 1780 

quando, inclusive, a obrigatoriedade da limpeza de sangue já tinha caído com o 

regimento de 1774. 

Em artigo clássico para o estudo da Inquisição Portuguesa, José Veiga 

Torres demonstra, com dados estatísticos, que a Inquisição precisa ser 

compreendida não apenas sob a perspetiva da repressão e religiosidade (na 

vigilância aos hábitos e costumes da população); mas, também, é preciso ser 

vista a partir da ótica de ser uma instância legitimadora da promoção social.38 

Para Veiga Torres a carta de Familiar do Santo Ofício torna-se um instrumento 

de prestígio, um produto simbólico de crescente valor e procura. Para Torres a 

procura pela familiatura é inversamente proporcional à atividade repressiva da 

Inquisição. A partir de finais do século XVIII a busca pela Carta de Familiar 

diminui, segundo o autor por conta da eliminação da discriminação entre 

cristão-novo e cristão-velho realizada no período Pombalino. Ou seja, a 

principal motivação que levava alguém a depreender tempo, esforços e 

dinheiro para conseguir a carta de Familiar do Santo Ofício, seria a nobilitação 
                                                                 
37 Datas das petições iniciais dos processos de Habilitação para Familiar do Santo Ofício de José Salvador 
Sanches (1676) e Manoel Joaquim Gomes (1804). Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Habilitação José 
Salvador Sanches. Mç 8, Doc 204. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Habilitação de Manoel Joaquim 
Gomes.  Mç 260, Doc. 1755.  
38  José  Veiga  Torres,  Da  repressão  à  promoção  social:  a  Inquisição  como  instância  legitimadora  da 
promoção social da burguesia mercantil, Revista Crítica de Ciências Sociais, 40, out. 1994. p. 105‐135. 
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que o atestado de sangue puro trazia. Por conta disso, segundo o autor, quem 

mais solicita a familiatura é a burguesia mercantil, no afã de nobilitar-se. 

 

Tabela 2 – Familiaturas expedidas para o Brasil e Lisboa 

Período Brasil Lisboa Total 

1570-1620 4 200 702 

1621-1670 25 821 2285 

1671-1720 526 1647 5488 

1721-1770 1687 2680 8680 

1771-1820 872 363 2746 

Total Geral 3114 5711 19901 
Fonte: José Veiga Torres, Da repressão à promoção social: a Inquisição como instância legitimadora 
da promoção social da burguesia mercantil. Revista Crítica de Ciências Sociais, 40, out. 1994, p.134 

 

 Se analisarmos a quantidade de expedição de cartas de Familiar para o 

Brasil e para Lisboa, no período 1721-70 para o período 1771-1820, é 

percetível que há uma queda do número de familiaturas, porém, no Brasil a 

queda é menor do que em Lisboa. No Brasil cai 48,31% e em Lisboa 86,46%. 

De acordo com Aldair Rodrigues, essa menor queda no Brasil se deve ao 

menor impacto sentido na periferia (colônia) que no centro (metrópole) da 

decadência da inquisição, dos ventos da ilustração e da abolição da distinção 

entre cristãos-novos e cristãos-velhos.39 

 

Gráfico 6 – Demonstrativo das requisições de familiatura após 1770 (em 

percentuais) no Grão-Pará e Maranhão 

 

Fonte: Arquivo Nacional Torre do Tombo, Habilitações para familiar do Santo Ofício 
                                                                 
39 Rodrigues, “Limpos de Sangue”,  p. 148. 
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 No Pará, há também uma queda de 36,84% nas familiaturas entre os 

dois últimos períodos (1721-1770 a 1771-1820)40. Porém, acompanhando a 

tendência do Brasil, a queda é menor do que em Lisboa. Aldair Rodrigues 

relata que as familiaturas expedidas para a colônia, ao longo do século XVIII, 

tendiam a se concentrar nas capitanias da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais, sendo que as redes de familiares em outras capitanias era 

pouco expressiva, apenas em São Paulo e Pará chegou algumas dezenas de 

agentes inquisitoriais, mas ainda bem menos que nas primeiras capitanias 

citadas.41 Nesse sentido, utilizando os dados do próprio Aldair Rodrigues, 

confecionamos um gráfico comparativo, em percentuais, da inflexão do número 

de familiaturas. Podemos observar a variação percentual dos pedidos de 

habilitação na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Pará. 

 

Gráfico 7 – Variação percentual nos pedidos de familiatura pós 1771. 

 
Fonte: Rodrigues, Aldair Carlos. Limpos de Sangue: Familiares do Santo Ofício, Inquisição e 

Sociedade em Minas Colonial.  São Paulo, Alameda, 2011, p. 150. 
 

 Claramente podemos observar no gráfico uma queda nos pedidos de 

habilitação. Em quase todas as capitanias, exceto Pernambuco; a variação em 

percentuais é muito próxima. Mas, ainda assim, menor que em Lisboa. O que 

                                                                 
40 Conforme 32 habilitações para familiar do Santo Ofício pesquisadas.  
41 Rodrigues, “Limpos de Sangue”, p, 149. 
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demonstra que, de fato, na colônia, a inflexão Pombalina sobre os estatutos de 

limpeza de sangue não se fez sentir da mesma forma que no Reino. 

Mas por que ser familiar? Pensamos que mesmo após a queda da 

obrigatoriedade da limpeza de sangue nas inquirições do Santo Ofício, ainda 

assim, era latente a valorização e ambição das insígnias e símbolos de status e 

distinção social; afinal, em sociedades de antigo Regime, símbolos de distinção 

social cumpriam um papel importante na demarcação das hierarquias sociais. 

Por conta disso, ser camarário, irmão da Misericórdia ou de uma Ordem 

Terceira, e, ainda, ser cavaleiro de ordem militar era ostentado pelas melhores 

famílias e, inclusive por autoridades. Não à toa temos um governador do Grão-

Pará e Maranhão pedindo habilitação para Familiar do santo Ofício, quando 

ainda governava o Estado.42 

Para José Rodrigues de Lima, um homem de negócios com “loje de 

fazenda”, a habilitação talvez sirva para afastar a pecha de cristão novo que os 

comerciantes tinham. Para José Paulino Cunha habilitar-se era limpar o nome 

da família e evitar que pesasse sobre sua geração fama de “infecto” ou 

“defeito”. Claramente José Paulino e sua família utilizam a habilitação como 

uma certificação de limpeza de sangue. Por isso, José Paulino Cunha pede a 

habilitação tão jovem e, mesmo depois de feitas e aprovadas as diligências, os 

responsáveis pela emissão da carta de familiar condicionam a habilitação à 

idade de José Paulino que só receberá sua carta de familiar aos dezanove 

anos, tendo duas diligências sido aprovadas quando Paulino tinha quinze anos 

de idade.  

Na Habilitação de Amândio José de Oliveira Pantoja, que ocorre entre 

1789 e 1799; o comissário responsável pelas diligências, ao justificar a 

ausência de algumas certidões por conta do péssimo estado em que se 

encontrava o Cartório Eclesiástico, justifica a ascendência de Amândio como 

sendo filho legítimo dos pais que declara “de procedimento bom, gente toda 

nobre e cristã velha sem nota em contrário”43. Ora, podemos observar que 

mesmo após vinte e três anos do fim da obrigatoriedade da limpeza de sangue, 

ainda assim, ela é referida; porque o comissário acredita que a família cristã-

                                                                 
42 Habilitação de Fernando da Costa de Ataide Souza Teive. ANTT. Mç 2, doc 120. 
43 Comissário Antônio Gonçalves Coelho. 7 de agosto de 1797. Habilitação de Amândio José de Oliveira 
Pantoja. Mç 1, doc. 10. 
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velha se configurava enquanto signo de distinção, confiabilidade e boa 

reputação. 

A família Oliveira Pantoja, representada pela habilitação de Amândio 

José de Oliveira Pantoja não coaduna com o perfil ocupacional de comerciante. 

Amândio e sua família há gerações estavam vinculados à terra, escravos, 

cargos da República. Portanto, não foi pela “pecha” de comerciante que 

Amândio José de Oliveira Pantoja pediu a habilitação. Entender aqueles que 

fogem à tendência é, sem sombra de dúvidas, uma das tarefas mais difíceis de 

qualquer trabalho. Porém, a pista pode estar nos litígios que os membros da 

família Oliveira Pantoja se envolvem. Ser Familiar do Santo Ofício era, em 

última instância, ser representante e servidor de uma instituição metropolitana, 

a Inquisição. A credibilidade da palavra de um Familiar do Santo Ofício era 

quase inconteste. No jogo do poder e no jogo político isso, com certeza, 

pesava a favor. Para Aldair Rodrigues ser Familiar do Santo Ofício era um 

passo importante para se tornar Cavaleiro da Ordem de Cristo44; Amândio José 

de Oliveira Pantoja após conseguir a carta de Familiar do Santo Ofício faz 

requisição para o Habito da Ordem de Cristo, em 1800, um ano depois de 

conseguir a carta de familiar45. 

Portanto, ser Familiar do Santo Ofício inseria Amândio e a sua família 

em um mundo de mercês, insígnias e distinção social que ainda era muito 

importante no Grão-Pará colonial. Para José Rodrigues de Lima poderia ser um 

modo de afastar a pecha de cristão novo que pairava sobre os homens de 

negócios. Para José Paulino Cunha era um meio de limpar o nome da família 

que havia sido maculado na suspensão da habilitação de seu irmão, por ter 

casado com pessoa “infamada e defeituosa”. Nesse sentido, pensamos que 

muito mais do que promoção social, as habilitações serviam aos interesses de 

indivíduos e famílias para conseguir honrarias e distinção na comunidade local; 

para comprovar limpeza de sangue; para que, no jogo político, o status de 

Familiar do Santo Ofício pesasse a seu favor ou a favor de sua parentela. 

 
 
 
 

                                                                 
44 Rodrigues, “Limpos de sangue”, p, 225. 
45 Arquivo Histórico Ultramarino (Resgate). AHU_ACL_CU_013, Cx. 124, Doc . 9544. 
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