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RESUMO
A partir de uma maior subdivisão do devocionário negro na Capitania de Minas Gerais,
emergiram as associações leigas mercedárias, caracterizadas como instituições crioulas. A
presente tese teve como objetivo compreender os processos de fundação, configuração e
agenciamento das Irmandades de Nossa Senhora das Mercês nos principais espaços urbanos
em que se manifestaram, ao longo das décadas de 1740 a 1840. Para tanto, levou-se em
consideração quatro aspectos principais: a formação de grupos étnico-sociais e o protagonismo
crioulo nas Mercês, mediante fluidas e dinâmicas relações interconfraternais; as apropriações
do culto ressignificado com a libertação dos cativos na escravidão moderna; a constituição de
identidades crioulas a partir da escolha devocional sob a simbologia da libertação, pautada por
critérios de procedência nativa e pertencimento comunitário; e, por fim, as práticas, as
estratégias, as disputas e os conflitos em torno dos agremiados, compondo representações
crioulas, por meio de suas entidades corporativas, para a aquisição de privilégios e a ampliação
dos espaços de participação social e em redes econômicas e políticas. Com uma perspectiva
cultural, partindo dos comportamentos da vivência compartilhada para a compreensão dos
sujeitos, dos grupos e da sociedade, buscou-se diversificado repertório teórico, bibliográfico e
documental, destacando-se, sobretudo, as fontes que registraram o universo das irmandades,
em todos os âmbitos da vida cotidiana, compondo enredos de cativeiros e significados de
liberdades nas Minas Sete e Oitocentistas.
Palavras-chave: Irmandades. Nossa Senhora das Mercês. Crioulos. Dinâmicas escravistas.
Identidades.

ABSTRACT
From a greater subdivision of the black devotional chart of the Catholic Church on the Capitania
of Minas Gerais, the lay associations of Nossa Senhora das Mercês arised, characterized as
creole institutions. This thesis had as main goal to comprehend the foundation, configuration
and agencying processes of the Nossa Senhora das Mercês Brotherhood on the key urban spaces
where it manifested itself over the decades of 1740 until 1840. For this purpose it was taken in
consideration four main aspects: the formation of ethnical-social groups and the creole
protagonism on the Mercês's Brotherhood, through fluid and dinamic relations between the
associations; the cult apropriations reframed with the libertation of the captives in the modern
slavery; the constitution of the creole identities starting from the devotional choice under the
simbology of the libertation, guided by criteria as native origin and "Community belonging";
and lastly, the pratices, strategies and conflicts among members, composing creole
representations, and by means of theirs corporate entities, aiming acquision of privileges and
amplification of the spaces for social participations on economic and political network as well.
With a cultural perspective considering the shared life experiences for the better
cromprehention of the individuals, the groups and the society, this work sought a diverse
theorical, bibliographic and documental repertory, highlighting the sources that registered the
brotherhood's universe of all sort of aspects of the daily life, composing captivity stories and
definition of liberties on the Minas Gerais of the XVII and XVIII centuries.
Keywords: Brotherhoods. Nossa Senhora das Mercês. Creole. Slavery Dynamics. Identities.
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INTRODUÇÃO
As associações leigas, denominadas confrarias ou irmandades,1 foram agremiações
fraternais católicas compostas por homens e mulheres irmanados por certo sentimento de
identificação, unidos por interesses em comum, por estratégias pessoais ou coletivas, sob a
devoção, por exemplo, de santo protetor ou invocação mariana. Divididos por critérios seletivos
de admissão como qualidade social, condição jurídica ou ocupação, cada grupo social possuía
seus oragos preferenciais, seja pela ação catequética de missionários, pela “assistência”
diferenciada no mercado de bens simbólicos ou pela aproximação com suas histórias de vida.
As escolhas devocionais também podem ser entendidas como estratégias na estruturação fluida
e dinâmica de grupos, discursos e identidades. Inspiradas nas ordens mendicantes, a origem da
organização confraternal leiga remete à Idade Média Ocidental, mais exatamente ao século
XIII, e representou a conquista dos fiéis pela participação na vida religiosa.2 Contudo, foi ao
longo da Idade Moderna, em meio à Reforma Católica, ao Concílio de Trento e à devotio
moderna3, que tais instituições se disseminaram por toda Europa e para os territórios recémpovoados com a expansão marítima, reconfigurando-se juntamente aos empreendimentos
coloniais e aos novos moldes da escravidão moderna, chegando à América portuguesa, onde
teriam papel preponderante durante os períodos colonial e imperial, sobretudo nas Minas
Gerais, tendo em vista as restrições de instalação das casas conventuais.4

1

Quando as instituições de piedade ou caridade fossem reguladas por Estatutos, formando organização
hierarquizada com caráter seletivo de admissão, seriam denominadas irmandades. Já o nome mais particular
“confraria” era dado às irmandades mais voltadas à promoção de eventos e cultos públicos. Ambas respondiam ao
bispo diocesano. Quando uma confraria detinha o poder de agregação e compartilhamento de privilégios e
indulgências, tornava-se uma arquiconfraria. Em diferentes casos uma irmandade se denominava confraria e viceversa. Em dicionários do período, eram sociedades de pessoas que, a partir de um Compromisso e uma devoção a
um santo, se obrigavam a fazer exercícios espirituais e contribuir ao culto. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus,
1712-1728, v. 02, p. 460; v. 04, p. 200. Cf. MIGUELEZ; ALONSO; CABREROS. Código de Derecho Canónico
y Legislación Complamentaria. 04 ed. Madri: Biblioteca de autores cristianos, 1951, p. 281; SALLES, Fritz
Teixeira de. Associações Religiosas no Ciclo do Ouro. Belo Horizonte: UFMG, 1963; BOSCHI, Caio César. Os
Leigos e o Poder. Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986, p. 12-21.
2
VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média ocidental: séc. VIII-XIII. Lisboa: Estampa, 1995.
3
Movimento reformista de fins do século XIV no interior da Igreja Católica, baseado na instrução do povo, na
caridade e na crítica aos hábitos dissolutos do clero. Quanto às confrarias, conjugadas à ação tridentina, ocorrera
maior reforço, institucionalização e seleção de devoções, também por meio da obrigatoriedade de confecção de
livros de registros de sua atuação, com o intuito de mudar aspectos medievais. Elas adquiriram maior exclusivismo
em subdivisões de categorias sociais, intensificadas pelo sistema escravista. GOMES, Saul António. Notas e
Documentos sobre as Confrarias Portuguesas entre o Fim da Idade Média e o Século XVII. Lusitânia Sacra,
Lisboa, 02 série, n. 07, 1995, p. 96; PAIVA, José Pedro. As missões internas. In: AZAVEDO, Carlos Moreira de
(dir.). História Religiosa de Portugal. Humanismos e Reformas. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, v. 02.
4
BORGES, Célia Maia. Escravos e Libertos nas Irmandades do Rosário: Devoção e Solidariedade em Minas
Gerais, Séculos XVIII e XIX. Juiz de Fora: UFJF, 2005, p. 57.
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Pertencer a uma irmandade, renegociando cotidianamente o espaço ocupado na
hierarquia social, significava a garantia de legitimidade para as práticas sociais, políticas e
religiosas. Juntamente às paróquias, os confrades administravam os rituais católicos em nível
local, construíam igrejas, estimulavam a produção artística e prestavam auxílio mútuo entre
seus membros durante a vida e após a morte. Em contexto escravista, também possibilitavam a
maior participação de pretos, crioulos e pardos, com o desenvolvimento de uma sociabilidade
urbana, bem como contribuíam para a configuração social e das identidades, para a interação e
a mobilidade em uma sociedade hierárquica e desigual, como as de Antigo Regime. 5 As
identidades, por sua vez, enquanto categorias fluidas e em construção, eram forjadas e alteradas
de acordo com os sujeitos, os grupos e as instituições, observadas aqui juntamente aos processos
de constituição e ao desenvolvimento das corporações leigas.
Ao constituírem-se, quer em altares laterais das matrizes ou em capelas coletivas, muitas
associações leigas optaram por sua institucionalização a partir do reconhecimento régio e
eclesiástico de seus livros de compromisso, como também ansiaram pela construção de templo
próprio.6 O fenômeno confraternal, observado em sua dimensão urbana, encontrava-se
intimamente atrelado à malha paroquial, aos poderes locais e às atividades mercantis, tendo em
vista o próprio agenciamento dos confrades, o dinamismo das relações pessoais e a fluidez das
vilas mineradoras. Suas capelas possibilitaram formas de ocupação, sociabilidade e
hierarquização do espaço, reunindo parte da população em seus entornos. Os edifícios
religiosos, em parte significativa erguidos pelas irmandades, eram a representação da
catolicidade expressa no território ocupado, conferindo importância pelos valores cultivados e
na construção do “bem comum”. Com a população em seus arredores, reforçava-se o acesso
aos sacramentos e aos ofícios religiosos, além da própria estrutura paroquial, com o
esquadrinhamento da população em registros documentais.7

5

Cf. HESPANHA, António Manuel. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos
correntes. In: BICALHO, Maria F.; FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo Regime nos
trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001;
CASTRO, Hebe Maria Mattos de. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima Silva
(Orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001.
6
BOSCHI, Caio César. Os históricos compromissos mineiros: riqueza e potencialidade de uma espécie
documental. Acervo. Rio de Janeiro: Revista do Arquivo Nacional v. 01, n. 01, jan.-jun. 1986; AGUIAR, Marcos
Magalhães. Vila Rica dos confrades. A sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII.
Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
7
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. As irmandades dos homens de cor na América Portuguesa: à guisa de
um balanço historiográfico. Recôncavo: Revista de História da UNIABEU, v. 03, n. 05, jul.–dez. 2013, p. 08.
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Com uma maior subdivisão do devocionário negro nas Minas Gerais, surgem as
Irmandades de Nossa Senhora das Mercês, caracterizadas em suas fontes como instituições
crioulas. A presente tese de doutorado tem como proposta a análise dessa devoção em
particular, a destinada ao culto à Senhora das Mercês, que, segundo a tradição católica, possuía
a graça de libertar cristãos cativos e auxiliar na salvação de suas almas. O intuito é compreender
como se constituíram, se configuraram e se agenciaram as Irmandades das Mercês nos arraiais
e nas vilas ao longo do Setecentos mineiro, levando em consideração quatro aspectos principais:
a formação de grupos étnico-sociais e o protagonismo crioulo; as apropriações do culto,
ressignificando a libertação dos cativos durante a escravidão moderna; a constituição de
identidades crioulas a partir da escolha devocional sob a simbologia da libertação, pautada por
critérios de procedência nativa e pertencimento comunitário; e, por fim, as perspectivas,
agências e estratégias dos agremiados, compondo, por exemplo, uma representação crioula
pelas vias confraternais para a aquisição de benefícios, privilégios, reconhecimento e ampliação
dos espaços de participação social e em redes econômicas e políticas. A representação e os
agenciamentos das “populações de cor” por meio do fenômeno confraternal na América
portuguesa emergiram como uma via para forjar o enquadramento social e possibilitaram a
organização sociopolítica legítima em coletividades.8 Ao longo do século XVIII, a dinâmica
escravista ampliaria os espaços, as expectativas e as possibilidades de atuação desses sujeitos,
seja por empenhos pessoais ou pela união em determinados grupos étnico-sociais formados
pelas clivagens sociais resultantes da escravidão.
Dessa forma, delimitamos como recortes espacial e temporal a Capitania de Minas
Gerais durante o Antigo Regime, em período de expansão demográfica, sobretudo das
populações de ascendência africana, e, consequentemente, de reconfiguração social dos grupos
com o surgimento das agremiações mercedárias. Estipulou-se como marco inicial a década de
1740, com a criação da primeira confraria das Mercês em Vila Rica, até a de 1840, com a
suposta resolução dos conflitos entre os crioulos da mesma vila, em busca da elevação à

8

A ação dos sujeitos ocorria a partir de interdependências, dando origem a configurações sociais de diversos tipos.
Os indivíduos mudavam seus padrões de autorregulação (consciência ou valores, por exemplo) em sociedade
(estruturas de indivíduos interdependentes, redes de ligação funcional preexistentes com regularidades próprias).
As origens e as transformações estruturais seriam realizadas a partir das relações sociais. As configurações sociais
podem ser entendidas, assim, como consequências inesperadas da interação social. ELIAS, Norbert. A Sociedade
dos Indivíduos. São Paulo: Zahar, 1994; ELIAS, Norbert. O processo civilizador. 02 ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1994, v. 01 e 02; ELIAS, Norbert. A sociedade de Corte. Investigação sobre a sociologia da realeza
e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
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categoria de ordem terceira.9 No Setecentos mineiro foram fundadas cerca de vinte e uma10
associações leigas com o intuito de propagar o culto mercedário, mas é preciso destacar que
nos dedicaremos de forma mais aprofundada aos principais núcleos urbanos, como Mariana,
Vila Rica (Ouro Preto), Vila Real do Sabará, São João Del Rei, São José Del Rei (Tiradentes)
e Tejuco (Diamantina). Como ressaltou Célia Borges, “uma mesma realidade não pode ser
reduzida, nem generalizada, ao conjunto das associações fraternais”, visto que “entre elas havia
diferenças na forma de organização e mobilização dos irmãos face aos diversos problemas”.11
Desse modo, privilegia-se a compreensão das distintas trajetórias associativas, que por vezes se
aproximaram, a partir de experiências vivenciadas e práticas compartilhadas.
Tais escolhas e recortes justificam-se pelo caminho de pesquisa percorrido até aqui,
iniciado com a monografia que levou à dissertação de mestrado, nas quais já era abordada a
presença mercedária em terras mineiras, mas principalmente para a cidade de Mariana entre os
séculos XVIII e XIX. A preocupação era direcionada à compreensão da irmandade nos
contextos confraternal de Mariana e cultural barroco na Capitania, dividida em três partes: uma
visão institucional através de suas normas; a composição social, com o levantamento do perfil
dos membros para a identificação de quem seriam esses crioulos; e, por fim, a análise da
religiosidade, dos rituais festivos, dos ritos fúnebres e da construção da capela. A pretensão da
pesquisa manteve-se na inserção, como ponto de partida, do estudo das irmandades em uma
perspectiva cultural. Porém, os problemas se complexificaram e muitas das questões levantadas
no início do percurso acadêmico só puderam ser respondidas agora com a ampliação do recorte,
por maior número de agremiações, arquivos e fontes documentais, além dos diálogos com
outras correntes historiográficas, sempre necessários para alcançarmos a compreensão do
fenômeno confraternal em sua totalidade, perpassando pelos âmbitos cultural, social, político,
econômico, religioso e artístico.12
A formação de uma história cultural entre as décadas de 1970 e 1980 teve como objetivo
a identificação de uma determinada realidade socialmente construída em um determinado
tempo e espaço. Nesse caminho, três conceitos apareceram como fundamentais, a saber, as
práticas, as representações e as apropriações, partindo dos comportamentos – como o
9

Ordens terceiras eram as associações que se preocupavam com ideais de perfeição da vida cristã, administradas
por normas específicas da ordem primeira a que pertenciam (clero regular), com ritos de noviciado e profissão
(tempo necessário para a instrução do fiel na religião que iria professar, recebendo a disciplina da Regra),
possuindo o privilégios e indulgências para salvação da alma. Cf. Código do Direito Canônico, 1917, Cân. 702
apud SALLES, Fritz Teixeira de. Op. cit., p. 49; BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 12-21.
10
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 194.
11
BORGES, Célia Maia. Op. cit., p. 35.
12
Cf. PAIVA, Eduardo França. Por uma história cultural da escravidão, da presença africana e das mestiçagens.
Fênix - Revista de História e Estudos Culturais, v. 06, ano VI, n. 03, jul./ago./set. 2009, p. 02.
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associativismo leigo – para a compreensão dos sujeitos, dos grupos e da sociedade. Neste caso,
propõe-se a análise da constituição da categoria crioula e dos grupos formados a partir dela,
circunscritos ao recorte temático escolhido, a experiência corporativa mercedária. O objetivo
da história cultural, para além de resgatar o estudo das classificações e das estratificações
sociais, fora reafirmar o papel dos indivíduos como agentes ativos e em constante interação,
destacando as relações sociais e as situações de conflito. Este tornava-se principal enfoque, não
sendo a cultura entendida como um conjunto de consensos, já que as percepções do social e das
classificações nunca seriam discursos neutros, pois produziriam estratégias que tenderiam a
impor uma autoridade, levando às lutas de representação, concorrências e competições.13
O papel da apropriação, por sua vez, configura-se como mecanismo de recepção e de
uso diferenciado dos referenciais, no lugar de uma leitura passiva da realidade, como se um
determinado sentido estivesse intrínseco nas mensagens e precisasse apenas ser compreendido.
A noção de apropriação enfatizou a atuação dos sujeitos no processo interpretativo. Além disso,
Roger Chartier e Pierre Bourdieu apontaram para a união de duas abordagens que poderiam ser
trabalhadas de forma complementar, a perspectiva estruturalista e a fenomenológica, agregando
a visão macro das estruturas para a compreensão da sociedade junto aos comportamentos,
valores e percepções dos indivíduos. Para cada objeto de análise é possível pensar, ao mesmo
tempo, um espaço de coerção e interdependências, e localizar, dentro dessa rede de coações,
um espaço de estratégia, pois tais indivíduos possuem suas singularidades vivendo em meio às
relações sociais, e as imprimem em suas visões.14
As representações formam também as identidades, identificando um grupo em relação
aos demais. Um conjunto de referências simbólicas indicam os indivíduos pertencentes a cada
grupo, como sugere o porquê da exclusão de outros. Por isso lidamos com grupos étnico-sociais
e compreendemos a identidade como o próprio reconhecimento social da diferença, tendo em
vista as identidades em disputa. Destacamos, assim, a constituição histórica dos grupos étnicosociais como categorias plurais de identificação utilizadas pelos próprios atores, tornando
possível a organização das relações sociais e das identidades a partir da alteridade, em termos

13

A noção de estratégia reforça as práticas como um produto do senso prático de um determinado jogo social
definido historicamente. O conceito não se reduz a uma ação planejada e determinada conscientemente. Resgatase a subjetividade das ações dos agentes socializados, em um habitus, um sistema aberto de disposições
historicamente constituído e interiorizado. O sujeito deixa de ser visto como um ator agindo apenas de acordo com
regras exteriores a ele. Em meio a coerções e interdependências, que não são percebidas pelos indivíduos, há um
espaço chamado “sentido prático” ou estratégia, que não funciona de forma homogênea para todos. BOURDIEU,
Pierre; CHARTIER, Roger. O Sociólogo e o Historiador. São Paulo: Autêntica, 2011.
14
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietudes. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 2002; CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. 02 ed.
Lisboa: DIFEL, 2002; BOURDIEU, Pierre; CHARTIER, Roger. Op. cit.
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de fronteira. As categorias étnicas consistem em uma forma de organização social, e os sujeitos
utilizam-se das identidades étnicas para categorizar a si e aos outros, tendo a interação – com
processos de exclusão e incorporação – como propósito. O que interessava às pesquisas do
antropólogo Fredrik Barth, por exemplo, não era o conteúdo cultural em si – rejeitando a
construção de um modelo ideal pautado na equivalência de uma cultura, uma linguagem e uma
sociedade –, mas as fronteiras, os limites negociados pelos grupos em interação em contextos
bem definidos (levando em consideração as circunstâncias externas às quais os atores deveriam
se acomodar), distanciando-se das pesquisas que privilegiavam o isolamento. O traço
organizacional a ser encontrado em meio às relações interétnicas baseia-se em um conjunto
sistemático de regras ou prescrições que dirigem os contatos.15
Segundo Manuela Carneiro, a tradição cultural teria uma função de “reservatório” no
qual os indivíduos buscariam seus referenciais à medida das necessidades em um novo
contexto, como traços culturais isolados do todo, utilizados como sinais diacríticos para uma
identidade étnica.16 Para a antropóloga, a tradição cultural seria manejada para novos fins. Sua
perspectiva aproxima-se dos estudos de Abner Cohen17, que abordou os grupos étnicos como
novas e adaptadas formas de organização. Compartilha-se de uma identidade porque os
interesses econômicos e políticos também são partilhados. Segundo Manuela Carneiro, Max
Weber já anunciava que as comunidades étnicas podiam ser formas de organização eficientes
para a resistência ou conquista de espaços, compondo-se como formas de organização política:
“a etnicidade, como qualquer forma de reivindicação cultural, é uma forma importante de
protestos eminentemente políticos”.18 Os grupos étnicos são vistos, assim, como formas de
organização que respondem, bem como refletem, às condições contemporâneas nas quais se
encontram. Fazer parte de um grupo étnico na diáspora implicaria à exibição de sinais
diacríticos que atestassem o pertencimento e a aceitação de seu conjunto de regras. Além disso,
a passagem dos sujeitos pelas fronteiras étnicas construídas não as diluiriam se acarretasse,
consequentemente, à mudança de identidade.19

15

BARTH, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFFFENART, Jocelyne (Org.).
Teorias da Etnicidade. São Paulo, Editora da UNESP, 1998, p. 188.
16
Deve-se erradicar os pressupostos de tomar a existência da cultura como uma característica primária e de supor
que essa cultura partilhada deva ser obrigatoriamente a cultura ancestral. Nossos traços culturais (expressos pela
língua, religião, técnicas) se alteram significativamente ao longo do tempo, e, ainda, um determinado grupo étnico
pode exibir traços culturais distintos, conforme a situação em que se encontra e adaptando-se em meio às interações
com outros grupos (sem perder sua identidade própria). CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil:
mito, história e etnicidade. São Paulo: Brasiliense/EDUSP, 1986, p. 118.
17
Cf. COHEN, Abner. Custom and politics in urban Africa. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1969.
18
CUNHA, Manuela Carneiro da. Op. cit., p. 108.
19
“A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de intenso contato, não se perde ou se funde
simplesmente, mas adquire uma nova função, essencial e que se acresce às outras, enquanto se torna cultura de

23

Dessa forma, não é possível definir grupos étnicos a partir de sua cultura, embora ela
entre de modo essencial na etnicidade. A identidade étnica é entendida, assim, em termos de
adscrição: faz parte de um determinado grupo quem se considera e é considerado como um
integrante. A partir da identificação existente a cultura pode ser forjada e manejada para sua
afirmação e ostentação. Ou seja, a identidade étnica é compreendida como a autoconsciência
de grupos em contato, subentendendo juízos de valor e questões de legitimação. Assim, definese a forma de organização social em populações cujos membros se identificam e são
identificados como tais pelos outros. Tal noção dá primazia à identificação em relação à cultura
exibida. Os traços culturais podem alterar ao longo do tempo e no espaço, sem que isso afete a
identidade de um grupo. Percebe-se, dessa maneira, a cultura como algo dinâmico e em
transformação, e a cultura como produto e não pressuposto do grupo étnico. Um grupo étnico
que compartilha a autoidentificação e um modelo de organização em relação a outros pode
alterar seus traços culturais sem alterar seu grupo e sua identidade. Por fim, cabe enfatizar que
a autoidentificação, em escala individual ou grupal, e a organização social levam à formação
dos grupos étnicos, e, portanto, das identidades, sujeitas às transformações a partir das
condições contemporâneas encontradas, dos interesses, relações e conflitos estabelecidos.20
Dito isso, torna-se fundamental aprofundarmos os principais problemas que norteiam a
pesquisa. Como questões preliminares, nos perguntamos, como se constituíram, se
configuraram e se agenciaram21 as irmandades dedicadas a Nossa Senhora das Mercês nas
Minas Setecentistas? Como a devoção mercedária foi apropriada a partir da formação de grupos
e identidades? Ao abordar as apropriações do culto por crioulos, identificamos a configuração
de grupos étnico-sociais com uma identidade fortemente atrelada à simbologia da libertação
(liberdades teológica e civil) pelas vias confraternais.22 Mas, como se definia a categoria
crioula? Quais as estratégias e os conflitos político-sociais manejados por sujeitos que
investiram na construção da categoria e se representaram por ela? Pensar-se-á, também, as
modificações e ressignificações ao longo do tempo, como, por exemplo, no decorrer de

contraste: este novo princípio que a subtende, a do contraste, determina vários processos. A cultura tende ao mesmo
tempo a se acentuar, tornando-se mais visível, e a se simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um número menor de
traços que se tornam diacríticos.” Ibidem, p. 99.
20
Ibidem.
21
As interações possuem uma lógica autônoma, com um sentido em cada ação. Privilegia-se a configuração e a
reconfiguração de normas no interior das ações, e não como algo externo, e procura-se compreender como as
interações entre os agentes são estabelecidas. Toda interação concretiza-se dentro de um quadro de interações,
com expectativas de normas e condutas, que oferece aos agentes um pré-agenciamento de suas ações. Cf.
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1985.
22
Cf. TEIXEIRA, Vanessa Cerqueira. Fé e cultura barroca sob o manto mercedário: hierarquias, devoções e
sociabilidade a partir da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana. Dissertação (Mestrado em História)
– Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017.
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gerações – do parentesco às escolhas e estratégias de vida – demarcando as conjunturas das
transformações. Ser crioulo adquiria sentido quando o ato de classificar tornava-se necessário,
em meio a disputas e conflitos. Destaca-se, em uma sociedade em formação e de grande
complexidade, a importância da prática na ação coletiva, não compreendendo a configuração
de categorias e critérios de estratificação social a priori, como algo pronto e imutável.
Almeja-se a compreensão da emergência do culto mercedário por parte dos leigos, com
destaque para sua manifestação através de afrodescendentes nas Minas Setecentistas. Não
estamos fechando aqui toda a complexidade da categoria crioula, que no decorrer do tempo
passará por processos de transformação, não sendo considerada previamente definida e
invariável. Também não estamos generalizando a devoção de todos os crioulos à Virgem das
Mercês. A pesquisa abordará grupos de fiéis agremiados em instituições mercedárias, ciente da
existência de crioulos em outros sodalícios ou, ainda, crioulos não católicos e apartados do
universo associativo leigo. Da mesma forma, as irmandades mercedárias não reuniam apenas
indivíduos designados como crioulos, apesar de representar-se de tal forma. Dito isso, temos
em vista a complexidade da categoria e da formação de identidades crioulas.
Com o intuito inicial de promover a libertação dos cristãos cativos sob o poderio mouro
no medievo, o culto mercedário foi reconstruído em um novo contexto, passando a se relacionar
com a libertação dos indivíduos de ascendência africana, também escravizados.23 A partir disso,
nos perguntamos, o que teria direcionado a formação desses grupos em irmandades
mercedárias, com a predominância generalizada dos crioulos? O que teria possibilitado, no
Setecentos mineiro, a grande identificação desses indivíduos com a Virgem das Mercês? Qual
o papel da Ordem Mercedária nessa expansão no século XVIII? Partimos então do pressuposto
da ocorrência de uma apropriação da devoção, visto que, embora nascidos em meio ao
catolicismo, os descendentes de africanos ainda permaneciam em cativeiro. A legislação sobre
a escravidão do mouro, inclusive, estaria presente em algumas narrativas reivindicatórias, para
fins comparativos e afirmação do nascido em meio à cristandade. A assimilação também pode
ter ocorrido pelo empreendimento de religiosos e missionários, mas, independente disso, foi
um processo interiorizado pelos próprios fiéis. Augusto de Lima Jr.24 já alegava que a grande
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TRINDADE, Cônego Raymundo. Igreja das Mercês de Ouro Preto. Documentos do seu arquivo. Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, v. 14, 1959, p. 161162; SILVA, Kellen Cristina. A Mercês Crioula: estudo iconológico da pintura de forro da igreja de Nossa Senhora
das Mercês dos Pretos Crioulos de São José Del Rei, 1793-1824. Dissertação (Mestrado em História) –
Universidade Federal de São João Del Rei, São João Del Rei, 2012; PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor: pardos
e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760-1808). Tese (Doutorado em História) –
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
24
LIMA Jr., Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Editora PUC‐Minas, 2008, p. 117-122.
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difusão do culto nas Minas Setecentistas ocorrera pela busca, crença e desejo por libertação. Os
devotos alforriados se filiariam às associações mercedárias em agradecimento à graça
concedida, e os escravizados em virtude da intercessão que ainda estaria por vir. Porém, por
que nessa instituição, nesses espaços de sociabilidade,25 o anseio pela libertação apareceria
como algo possível aos crioulos?
Para além de uma perspectiva da história das instituições religiosas e das religiosidades,
levamos em consideração outros fatores quando propomos um diálogo entre os âmbitos social,
político, cultural e religioso. O primeiro deles diz respeito aos processos de “crioulização”, que
ocorrem tanto no âmbito demográfico, remetendo para o aumento da população crioula, quanto
cultural, relacionado à transformação a que estiveram sujeitas variadas culturas inseridas na
dinâmica atlântica.26 Inicialmente, deve-se considerar o crescimento do número de
afrodescendentes alforriados e nascidos em liberdade a partir de meados do século XVIII,
período de propagação das associações dedicadas à Senhora das Mercês.27 A grande difusão da
devoção ocorreu juntamente ao crescimento de uma nova camada social, levando também a
novas perspectivas, horizontes e expectativas. Quais seriam as principais demandas e
estratégias desses sujeitos configurados em coletividades? E, diante da simbologia da
libertação, quais significados de “liberdade” poderíamos esboçar aqui?
Estudos consagrados conceberam a escravidão como processo, como transformação de
status, que poderia ocorrer durante uma vida ou até prolongar-se por gerações.28 A partir de
conceitos caros à sociologia ou à antropologia, como “sociodinâmica de estigmatização”29 e
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A sociabilidade constitui-se em uma rede organizacional entre os indivíduos que se compreendiam como
pertencentes a uma mesma associação ou grupo social, compartilhando normas e valores. O conceito pode
complementar e dar outra perspectiva ao associativismo, abarcando os aspectos formais que organizam as
associações, como normas e regulamentos, e as relações sociais entre indivíduos. Cf. AGULHON, M. Penitent Et
Frances-maçons de l’aancienne Provence: essai sur La sociabilité marionale. Paris: Farard, 1984; NAVARRO,
Javier. Sociabilidad e historiografía: trayectorias, perspectivas y retos. Saitabi, 56, 2006.
26
BERLIN, Ira. From Creole to African: Atlantic Creoles and the Origins of African: American Society in
Mainland North America. William and Mary Quarterly, v. LIII, n. 02, 1999; PARÉS, Luís Nicolau. O processo de
crioulização no recôncavo baiano (1750-1800). Afro-Ásia, 33, p. 87-132, 2005.
27
PRECIOSO, Daniel. Op. cit., p. 97.
28
FINLEY, Moses. Entre a escravatura e a liberdade. In: ANNEQUIN, J. et. al. (Org.). Formas de exploração do
trabalho e relações sociais na Antiguidade clássica. Lisboa: Estampa, 1978, p. 89-109; KOPYTOFF, Igor.
Slavery. Annual Review of Anthropology, 11, p. 207-230, 1982; PATTERSON, Orlando. Escravidão e morte
social. Trad. Fábio Duarte Joly. São Paulo: Edusp, 2008; MARQUESE, Rafael de Bivar. Dinâmica da escravidão
no Brasil: Resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX. Novos Estudos Cebrap, v. 74, p. 107-123,
2006; SILVA, Luiz Geraldo. Afrodescendentes livres e libertos e a igualdade política na América portuguesa.
Mudança de status, escravidão e perspectiva atlântica (1750-1840). Revista Almmanack, São Paulo, 2015.
29
ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders. Sociologia das relações de poder a partir
de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. O estigma pode ser compreendido como
a situação na qual um indivíduo se encontra inabilitado para a aceitação social plena. Cf. GOFFMAN, Erving.
Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 04 ed. Ltc Editora, 1988.
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“continuum liberdade-escravidão”30, manipulados à luz de uma perspectiva figuracional31,
salientou-se as relações de interdependência e as posições sociais dos indivíduos e grupos que
conformavam as sociedades modernas, estamentais e escravistas. Compreender a dinâmica
deste continuum, série de gradações para além de escravização e manumissão32, contribui para
a superação de noções que estabelecem como antítese escravidão e liberdade, vistos por muito
tempo como estados opostos. A escravidão nunca foi uma instituição estática, e a partir do
momento em que o escravo entra em seu status, inúmeras transformações se sucedem em suas
relações com o senhor e a comunidade em geral.33
“Assim, pois, os vários status de escravos e de libertos fazem parte de um mesmo
processo, de um mesmo continuum, e são alteráveis intra e inter-geracionalmente.”34 Iniciado
como um estrangeiro social (outsider), o escravizado desenraizado e despersonalizado,35
privado de suas funções anteriores e despido de sua identidade social prévia, é ressocializado e
incorporado de diferentes formas às configurações sociais existentes, podendo transformar-se
em um membro (insider).36 Marginalizado em novo grupamento social, constituir-se-á nova
identidade ao assumir nova posição social. A “estrangeiridade” (outsidedness) seria antes de
tudo sociológica. Paralelamente, a liberdade estaria associada à pertença à comunidade, na qual
poderia exercer os direitos a ela adstritos. A visão do escravo como “não pessoa” aplicar-se-ia,
entretanto, apenas à primeira geração de mancípios, situação distinta dos seus descendentes,
nascidos já enraizados em nova configuração social. As várias gerações possuiriam status
diferenciados.37 Ainda que teorizada de forma geral, ressalta-se aqui a preocupação em não
perder de vista as particularidades da experiência escravista no tempo e no espaço.
Como já enfatizava Silvia Lara, existiram
30

Revisando princípios marxistas nas análises da escravidão no mundo antigo, Moses Finley elaborou as noções
de “sociedade escravista”, “continuum liberdade-escravidão” e associação entre escravo-estrangeiro. Cf. FINLEY,
Moses. Op. cit., p. 89-109; JOLY, Fábio Duarte. Libertate opus est. Escravidão, manumissão e cidadania à época
de Nero (54-68 d. C.). Curitiba: Editora Progressiva, 2010, p. 48.
31
Cf. ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos..., op. cit.; ELIAS, Norbert. O processo civilizador..., op. cit.
32
PATTERSON, Orlando. Op. cit., p. 302.
33
Ibidem, p. 351.
34
SILVA, Luiz Geraldo. Op. cit., p. 605.
35
A recente historiografia brasileira sobre a escravidão adverte para que a visão de transformação do escravo, de
pessoa a coisa, não reforce antigas visões que tiraram seu papel de agente ativo nas sociedades escravistas. Noções
como morte e anomia social não devem limitar as análises quanto à ação no cativeiro. Elas representam a forma
como os mancípios eram vistos no período, não sendo questões que impediam sua organização e atuação.
36
A incorporação ou assimilação social não encerrava sua marginalização. A tese da escravidão como
transformação de status não deve direcionar a um determinismo histórico, havendo, por exemplo, variáveis níveis
de inclusão e exclusão, de natureza, aspectos e duração distintos. SILVA JÚNIOR, Waldomiro Lourenço da.
Alforria, liberdade e cidadania: o problema da fundamentação legal da manumissão no Antigo Regime ibérico.
Revista de Índias, v. LXXIII, n. 258, 2013.
37
KOPYTOFF, Igor. Op. cit., p. 221-222. Tamar Herzog aponta a relação de “continuum” existente entre ser
“natural” e “estrangeiro”, questão a ser debatida posteriormente. Cf. HERZOG, Tamar. naturales y extranjeros:
sobre la construcción de categorías en el mundo hispânico. Cuadernos de Historia Moderna, X, p. 21-31, 2011.
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diferentes significados de liberdade. Às vezes, ser livre significou poder viver longe
da tutela e do teto senhorial ou poder ir e vir sem controle ou restrições; outras vezes,
significou reconstituir laços familiares e mantê-los sem o perigo de ver um membro
da família comercializado pelo senhor. Muitas vezes, a liberdade significou a
possibilidade de não servir a mais ninguém.38

Pensar-se-á em busca por autonomia,39 pertencimento comunitário, reconhecimento
público, melhor posicionamento social, capacidade de negociação e organização política, e o
alcance da liberdade civil de fato através da alforria, com o afastamento da condição de cativo,
a aquisição de privilégios40 e a construção de uma cidadania. Com base nos estudos de Tamar
Herzog, havia a distinção e, paralelamente, a relação entre cidadania local (vecindad) e
qualidade de membro da comunidade do reino (naturalidade). Tais categorias interdependentes
possuíam prerrogativas e obrigações a elas inerentes.41 Sob a identidade devocional mercedária,
muitos crioulos ressignificaram sua categoria, como moradores associados à localidade,
nascidos em território português e leais vassalos do rei. Suas irmandades eram meios de
integração a uma comunidade política, que, em uma sociedade em formação, dinâmica e fluida,
estavam articuladas a outros critérios, como a residência continuada e posse de bens de raiz, o
matrimônio, o desempenho de ocupações e serviços necessários ao “bem comum”.42
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LARA, Silvia H. Escravidão, Cidadania e História do Trabalho no Brasil. Projeto História, São Paulo, n. 16,
fevereiro de 1998, p. 28.
39
“A noção de liberdade manejada pelos escravos confundia-se com a possibilidade de, em graus diversos, dispor
de si. Sem nenhuma garantia de êxito, a grande maioria buscava dispor de si no dia-a-dia, na lida impetuosa ou
malemolente, associando ‘liberdade’ a pequenas conquistas tendentes a alargar sua autonomia na escravidão.”
FLORENTINO, Manolo. Sobre minas, crioulos e a liberdade costumeira no Rio de Janeiro, 1789-1871. In:
FLORENTINO, Manolo (Org.) Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2005, p. 338.
40
O liberto alcançava, sobretudo, a capacidade civil, com o acesso aos direitos de constituição de família,
mobilidade, herança e propriedade, capaz de se expressar e responder por si perante o Estado. DIÓRIO, Renata
Romualdo. Os libertos e a construção da cidadania em Mariana, 1780-1840. Tese (Doutorado em História) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 17.
41
HERZOG, Tamar. A história ibérica recontada? Vecindad e Naturaleza em Castela, em Portugal e nos seus
domínios ultramarinos durante o século XVIII. In: MARCOS, David Martín, IÑURRITEGUI, José María;
CARDIM, Pedro. Repensar a identidade. O mundo ibérico nas margens da crise da consciência europeia. Lisboa:
Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores, 2015.
42
“A identificação de crioulo, resultante do processo de mudança da gênese africana ou da condição escrava,
pressupunha, numa perspectiva antropológica, o trajeto da marginalidade ao pertencimento (no direito romano,
significava o exercício da cidadania), que se constituía na dimensão atlântica.” ANDRADE, Francisco Eduardo.
Cativeiros e enredos de libertação dos devotos de cor nas Minas da América portuguesa. Revista Brasileira de
História das Religiões. Ano X, n. 30, Janeiro/Abril de 2018, p. 165. Para Silvia Lara, entretanto, “a noção de
cidadania, no Antigo Regime, estava diretamente associada à prática do poder: os cidadãos eram aqueles que
ocupavam os cargos de governança, os ‘homens bons’ e suas famílias”. LARA, Silvia. Fragmentos Setecentistas.
Escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 82. Para alguns
autores, a cidadania seria mais restrita, exclusivamente direcionada a sujeitos responsáveis pela res pública, ao
governo da comunidade e desempenho de cargos administrativos nas câmaras. Tal visão, como demonstraremos,
poderia limitá-la unicamente aos habilitados por nobreza e limpeza de sangue reconhecida.
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Almejava-se visibilidade e reconhecimento social no espaço público urbano, viabilizado
pelos meios confraternais. Integrados no seio da cristandade, tais crioulos forjaram sua
identidade em torno do signo da libertação e buscaram acumular recursos simbólicos para
legitimarem suas práticas. Um processo de diferentes matizes, indo muito além da dicotomia
entre escravidão e liberdade, a partir da reorientação de seus significados políticos e culturais.
Porém, a alforria não garantia a cidadania aos libertos.43 Alforria, liberdade e cidadania
poderiam, então, ser compreendidas como três momentos de um processo de mobilidade
conquistado, de reorientação das hierarquias e das distinções sociais. As confrarias tornaramse portas para o alcance da liberdade para além da conquista da alforria, compreendendo aqui
sua multiplicidade de sentidos. Por isso “a conexão entre a busca de ‘pertencimento’ e a ideia
de liberdade, é um dado plenamente incorporado pela nova historiografia da escravidão”.44
A congregação ritualística, com a formação de redes devotas, foi meio privilegiado para
o agenciamento político, sendo possível questionar estudos clássicos, como os inaugurados por
Caio Boschi, mas que se reproduziram por muito tempo, nos quais maior ênfase foi dada à
ausência de consciência grupal e manifestações político-sociais, sobretudo para o caso de
africanos e afrodescendentes.45 Entretanto, novos horizontes de expectativas46 se tornariam
possíveis, na Capitania de Minas Gerais, devido ao maior dinamismo proporcionado pela
economia aurífera, agrária e mercantil, sem desconsiderar as limitações para a mobilidade
impostas pela sociedade estamental de Antigo Regime, composta por privilégios e interdições.
Confrarias de africanos e afrodescendentes passaram a solicitar, por exemplo, a permissão da
Coroa para conceder alforria aos irmãos cativos, após tomarem conhecimento dos privilégios
concedidos às Irmandades do Rosário de Lisboa, em casos de venda para fora do Reino.47
Diferente do que ocorria na Roma Antiga. “Conforme expresso no texto justinianeu, a liberdade com cidadania
passava a ser a única liberdade existente.” SILVA JÚNIOR, Waldomiro Lourenço da. Op. cit., p. 444.
44
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Segundo o autor, “para os mulatos e negros forros na sociedade colonial da América portuguesa, não havia
hipóteses, por intermédio das irmandades ou por qualquer outro instrumento, de efetiva ascensão social. Na
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religiosas, clero secular e missionação no Brasil. In: BETHENCOURT, Francisco et al. História da Expansão
Portuguesa. O Brasil na Balança do Império (1697-1808). Espanha: Temas e Debates, 1998, v. 03, p. 356.
46
Cf. KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro:
Contraponto-Ed. PUC-Rio, 2006, p. 21-79.
47
Concessões régias feitas em 1688-1689 aos pretos das confrarias do Rosário de Lisboa. “In Lisboa the Rosary
brotherhood in the Monastery of São Salvador gained royal privileges in 1688 and 1702 that their slave brothers
could not be sold outside of Portugal by their masters. Pedro II conceded these privileges to the Rosary
confraternity because the slaves complained that very were sold outside of the Kingdom of Portugal without being
rescued by the money of the brotherhood since their masters valued their slaves at exorbitantly high prices so that
43

29

Essas associações eram utilizadas como instrumento de pressão social e política,
respaldando discursos identitários críticos, e, em alguns casos, atuando no agenciamento
legítimo contra o próprio estatuto da escravidão. Elas se consagravam como sustentáculos para
suas demandas e para a estruturação de suas identidades perante os poderes local e central. 48
Com a administração pombalina e os novos ares da Ilustração49, quando ocorrera a libertação
dos descendentes de africanos em Portugal, em 1773, e, ao menos no âmbito formal, a supressão
dos critérios de limpeza de sangue nas irmandades,50 teriam se intensificado os pedidos de
resgate de escravos e de extensão dos privilégios alcançados, como a eliminação da mácula e a
possibilidade de habilitação.51 Dessa forma, distintas leituras e interpretações de leis, alvarás e
concessões régias surgiriam adaptadas à realidade dos sujeitos nascidos nas conquistas, embora
os discursos dessas legislações fossem restritos ao Reino e não a toda extensão do Império.
Distintas seriam as expectativas possíveis aos agremiados às Mercês, com a articulação
de estratégias diferenciadas por parte dos escravos e dos livres ou libertos, como abordou
Manuela Carneiro ao destacar os interesses contemporâneos e os projetos políticos na
constituição de grupos étnicos.52 Para os livres ou libertos, Luiz Geraldo Silva observou
também a existência de duas etapas processuais – diversas, embora conectadas –, em períodos
distintos, baseado em demandas “que visavam privilégios durante a sociedade de tipo antigo,
ou oligárquico, e as que exigiam igualdade política e civil durante o processo de formação da
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sociedade de tipo democrático e representativo”.53 Correspondendo a um legado de sucessivas
reivindicações e revoltas em domínios europeus, a abertura à concessão de direitos a
afrodescendentes egressos do cativeiro “foi um fenômeno que marcou várias porções do Mundo
Atlântico na passagem do século XVIII para o XIX”.54 Embora no Antigo Regime apenas
prerrogativas civis fossem alcançadas por parte da “população de cor”, a conquista de direitos
políticos tornou-se viável no Império a partir do quadro gestado na segunda metade do século
XVIII, da politização gradual na atuação dos sujeitos e coletividades organizadas, que não
hesitaram em acionar a justiça e a autoridade real.55
Os crioulos das Mercês buscariam se diferenciar de africanos e afrodescendentes que
possuíam irmandades próprias, dedicadas, por exemplo, a Nossa Senhora do Rosário.56 A
antiguidade de associações ou de alguns grupos étnico-sociais contribuía para o grau de coesão
grupal, identificação coletiva e consolidação de normas comuns em meio à relação entre
estabelecidos e recém-chegados, insiders e outsiders.57 Um exemplo claro é a reserva de cargos
importantes das organizações locais pelo grupo de estabelecidos. Segundo Manuela Carneiro
da Cunha58 e Anderson Oliveira59, a escolha dos santos e o compartilhamento de símbolos eram
fatores indispensáveis na formação da identidade de qualquer grupo, e os fiéis mercedários
também construiriam sua identidade enquanto grupo e demarcariam suas fronteiras sociais.
Como observou Fredrik Barth, todo grupo estabelecia sua identificação e seu pertencimento a
partir de um critério específico, oposto a outros, declarando sua sujeição a uma cultura
compartilhada por seus membros, lançando um estigma sobre os excluídos.60
Um grupo que conseguiu recursos simbólicos de poder suficientes para agir
coletivamente poderia dispensar um tratamento desqualificando como inferiores os demais,
com caracterizações que remeteriam, por exemplo, à desconfiança, indisciplina, insubordinação
e desordem. Em vista disso, também nos questionamos: quem eram esses crioulos e quais as
visões desses indivíduos sobre si mesmos na sociedade em que viviam? O que significava ser
53
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crioulo no Setecentos mineiro? O que diferenciava os crioulos agremiados em Irmandades das
Mercês dos crioulos reunidos em irmandades de africanos? Haveria, tal como alguns autores
sugerem, uma aproximação entre alguns crioulos e a devoção à Santa Efigênia? E mais, seria
possível identificar processos de “africanização” dos crioulos nestes institutos, e de
“crioulização” entre os mercedários?
No cotidiano das comunidades negras, as identidades movimentavam-se como uma
espécie de pêndulo, como teorizou Ira Berlin, seja em padrões de africanização, tendo a cultura
e as tradições africanas como elemento unificador, ou de crioulização, com uma maior
aproximação dos padrões culturais luso-americanos e o afastamento de qualquer africanidade.61
A partir das fontes confrariais, nota-se que os crioulos se entendiam como distintos dos
africanos por terem nascido nos domínios portugueses da América, enfatizando procedência
nativa, pertencimento e integração, e tal representação não se limitaria ao lugar de origem,
envolvendo demarcações e distinções ainda mais amplas e de maior complexidade
(sociocultural). Torna-se necessária a compreensão dos processos de “africanização” e
“crioulização”, desde o período anterior à diáspora africana, em perspectiva atlântica.62
Na historiografia observa-se algumas variações quanto às explicações do uso do
vocábulo “crioulo”, de acordo com a documentação, geralmente registros paroquiais, o local e
o período. Tal fato nos motivou a analisar a questão a partir das irmandades, das coletividades
em interação. Segundo Douglas Libby e Zephyr Frank,63 nas Minas Setecentistas o termo se
referia ao negro nascido no Brasil, com mãe de origem africana, demarcando distinções de cor
e procedência. O consenso entre os especialistas está no fato dos filhos de escravas africanas
serem designados como crioulos. As gerações seguintes seriam mais difíceis de classificar. De
acordo com Mary Karasch, era o “designativo de cor” mais comum aos escravos, aplicado ao
negro nascido no Brasil e, ocasionalmente, em colônias portuguesas da África (os “crioulos
africanos” vindos de Cabo Verde, Ilha do Príncipe, São Tomé, Angola ou Moçambique).64
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Já para Mariza Soares, o “crioulo”, no Rio de Janeiro, também era normalmente
relacionado ao filho de africano nascido no Brasil, demarcando sua ascendência e nascimento
no âmbito colonial, mas seria também uma condição provisória, já que o filho deste último não
receberia a designação. Com isso, percebeu um apagamento da designação no decorrer da
descendência, que se manteria apenas com a manutenção do tráfico, ou seja, com a chegada de
novos africanos que aqui teriam seus filhos.65 Outros autores, como Hebe Mattos,66 relacionam
o termo exclusivamente à experiência do cativeiro, sendo os crioulos escravos ou forros
recentes. Para Sheila de Castro Faria,67 seria obrigatoriamente um escravo, não podendo nascer
livre, e seus filhos seriam chamados de pardos. É possível perceber, portanto, que o termo era
muito fluido, visto de diversas formas ao longo do tempo e em cada região.
Estabelecemos como hipótese para as Minas Setecentistas que, em termos
demográficos, o “crioulo” aponta inicialmente para a distinção do negro traficado de terras
africanas, demarcando uma fronteira para os que nasciam no Império Ultramarino Português,
em certos discursos restringindo-se ainda ao lado de cá do atlântico, desconsiderando as
conquistas portuguesas na África. Seria um indicativo de pertencimento. Com o passar das
gerações, a classificação tornava-se mais complexa, podendo ser mantida ou alterada. Escravo
ou não, carregava consigo um histórico familiar de cativeiro, sendo fruto de inúmeros tipos de
enlaces matrimoniais. E embora o termo apontasse um distanciamento dos africanos, a
participação destes na formação de uma identidade crioula era inegável. Contudo, foi constatada
uma multiplicidade de significados para a categoria, que apresenta grande complexidade e
ambiguidades, e propomos aqui a compreensão de sua abrangência para outras localidades,
como sugerem Ira Berlin e Linda Heywood sobre o processo de “crioulização” 68, além de
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comparações e conexões em perspectiva atlântica, não sendo definida apenas dentro de uma
espacialização política previamente delimitada, mas formulada por meio das interações
socioculturais e das trajetórias dos sujeitos.
Ainda é preciso esclarecer quanto à interpretação de Mariza Soares,69 que considerou
que os crioulos não constituíram um grupo estável com interesses comuns. Assim como já se
posicionou Daniel Precioso,70 não concordamos com tal afirmativa. Ao analisarmos os crioulos
reunidos nas Irmandades das Mercês, percebe-se que eles se instituíram como grupo étnicosocial71 e possuíram uma identidade pautada por critério de pertencimento, fortemente atrelada
à devoção mercedária no contexto confraternal, unindo a simbologia da libertação à aquisição
de benefícios espirituais próprios de sua religião, mas também por convergirem sua busca por
distinção, mobilidade e reconhecimento social. Devemos considerar ainda a atuação coletiva e
a representação social desses indivíduos em meio à sociabilidade urbana, à administração
paroquial, às relações de poder local e à posição de vassalos do poder real.
Com o correr das décadas, podem ter sido as “gerações seguintes”, muitas vezes
desprovidas de designativos de qualidade, cor e condição, que representaram grande parte dos
membros associados às Irmandades das Mercês e foram responsáveis pelo crescimento da
agremiação, sob o título de sodalício crioulo. Tal fato expressaria um “apagamento” almejado
e manejado por esses sujeitos? Teria existido um momento inicial de investimento na
representação exterior da categoria crioula para obtenção de seus interesses, levando a
transformações posteriores ao longo do tempo? Era pelo agenciamento associativo e pela
integração comunitária que os confrades conseguiriam ofuscar sua ascendência e seu passado
cativo, com a inutilização de demarcadores étnico-sociais em âmbito individual, embora
mantivessem uma representação política coletiva como “crioulos das Mercês”.
A segregação de grupos étnico-sociais em irmandades é muito fluida, e diferentes
categorias participavam de uma mesma associação. Tal fato nos mostra que trabalhar apenas
com a categoria de grupo social sem considerar os indivíduos agrupados pode, ao mesmo
tempo, unir em um mesmo grupo pessoas que não se relacionavam e segregar as que poderiam
viver em interação.72 A análise das relações sociais e dos pontos de contato e conflito se torna,
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portanto, mais importante do que uma visão rígida de segregações previamente definidas. Ser
crioulo não corresponderia apenas ao efeito de um processo de estratificação social rígido, bem
como a atuação dos sujeitos agremiados em irmandades não corresponderia apenas a uma
confirmação ou manutenção pacífica das hierarquias sociais e da dominação colonial. Esses
sujeitos constituíam os mecanismos de (re)configuração das distinções étnicas e sociais,
principalmente quando buscavam sua atuação em coletividades. Isso significa repensar o que
simbolizava para indivíduos de distintas qualidades a agremiação em uma instituição
representada como crioula. As Irmandades das Mercês nas Minas Setecentistas eram
instituições crioulas, pois era em sua ação política que ser crioulo adquiria sentido. Mas por que
uma associação investiria em uma representação crioula? Quais expectativas, horizontes e
estratégias estariam por trás disso?
As irmandades expressavam claramente a necessidade da demarcação de fronteiras em
suas normas, afirmando suas identidades, mas houve também possibilidades de interação e
formação de alianças.73 O compartilhamento do espaço de sociabilidade construído se tornava
um prolongamento de outras convivialidades, como os promovidos pelas relações servil,
clientelar, comercial, matrimonial e familiar. A demarcação de fronteiras abria brechas para
múltiplos tipos de relações sociais. Alianças e rivalidades definiam-se conforme as
circunstâncias e oscilavam ao longo do tempo. Por isso analisarmos as práticas e experiências
na longa duração, desconstruindo sensos comuns de amizades e inimizades tecidos em tantas
narrativas. Dessa forma, nos propomos a pensar nas relações sociais entre brancos, pardos,
crioulos e africanos. Afinal, quais interesses os uniam ou separavam?
Segundo Célia Borges, “em fins do século XVIII, os crioulos começaram a suplantar os
africanos nas Confrarias do Rosário de São João Del Rei, Mariana, Alto da Cruz, o que parece
ter sido uma tendência geral”.74 Esta questão merece ser aprofundada, pois, como discordou
Fernanda Pinheiro, no mesmo período as Irmandades das Mercês recebiam número superior de
matrículas de crioulos, sendo indispensável uma análise de forma comparativa da crioulização
associada às dinâmicas confraternais. Isso expressa a fluidez e a complexidade da vivência em
sociedades de Antigo Regime, católicas, estamentais e escravistas, no ultramar.75 Destaca-se
que a atuação em irmandades também conduziria, paralelamente, a reorientações da
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configuração social, das hierarquias que entrecruzavam categorias de qualidade e condição. A
qualidade social se refazia no embate constante de brancos, pardos, mestiços, crioulos e pretos.
As diversas trajetórias confraternais mercedárias caminharam, assim, lado a lado aos processos
de (re)configuração da própria categoria crioula, embora suas experiências por vezes possam
ter sido distintas, como se observará pelo perfil social das agremiações ou pelas agências e
estratégias forjadas.
Para além da análise das instituições e dos grupos agremiados, o cotidiano das
associações e suas funções em meio à religiosidade vivenciada despertaram nosso interesse,
articulando a interiorização das crenças, a exaltação da fé e a exteriorização dos ritos. A história
da devoção mercedária esteve sempre pautada no poder intercessor da Virgem frente ao
cativeiro em vida e à libertação das almas sofredoras do purgatório.76 Os fiéis também se uniam
em devoção à Virgem para atender aos seus anseios imediatos, existindo duas finalidades
estabelecidas pelas associações mercedárias: a libertação de membros escravizados e as ações
diante da morte. A Ordem Mercedária possuía benefícios próprios, como a aquisição de graças,
privilégios e indulgências, havendo a possibilidade de elevação aos postos de arquiconfrarias e
ordens terceiras. Além dos fins espirituais, era a garantia de reconhecimento, melhor
posicionamento social e participação em redes econômicas e políticas. Sendo estas agremiações
pautadas por critérios restritivos, como a honra e a limpeza de sangue, a mudança viabilizaria
maior aproximação do signo da liberdade aos crioulos.
Como enfatizou Anderson Oliveira,77 nas últimas décadas os estudos sobre irmandades
negras multiplicaram-se e dedicaram-se, sobretudo, a duas linhas de interpretação: os processos
de construção de identidades e de ressignificação dos símbolos católicos, com o diálogo entre
as diversas matrizes africanas na diáspora. E considerou essencial, visão com a qual
concordamos, o avanço das análises pautadas em novos caminhos, abordagens e fontes,78 como
as conexões no Império Ultramarino, ou em perspectiva atlântica, e as relações com o espaço
urbano, a municipalidade, as paróquias e os poderes locais. É nesse contexto que almejamos
um amplo entendimento das associações leigas destinadas ao culto mercedário, conjugando
todas as variáveis elencadas para responder aos problemas levantados.
Portanto, voltada à análise da atuação dos confrades das Mercês, em diversas vilas e em
extenso recorte temporal, a pesquisa elegeu como aporte documental condutor os códices
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confraternais, embora tenhamos trabalhado com fontes de natureza diversa de forma
complementar. Uma parte dessa documentação é inédita, enquanto outras fontes, já conhecidas
pela historiografia, foram revisitadas a fim de propor um amplo cruzamento e uma
sistematização mais completa sobre a temática. Como alertava Pedro Penteado, as “novas
perspectivas de investigação são bastante exigentes em termos documentais, implicando uma
maior procura de fontes e diversificação das tipologias e dos suportes dos documentos”, questão
muito evidente “no caso do estudo da sociabilidade religiosa e das formas do exercício do poder
nas irmandades, o que traz implicações no que se refere ao património arquivístico”.79
Dentre a documentação produzida pelas próprias irmandades, localizamos Livros de
Compromisso e Estatutos, Receita e Despesas, Entrada de Irmãos,80 Termos de Reuniões,
Eleições, Cerimonial, Sepultamentos, Certidão de Missas, Patrimônios e Bens das Capelas,
Causas Judiciais e Correspondências, sob a guarda dos Arquivos Eclesiásticos das
Arquidioceses de Mariana e de Diamantina, Arquivos Eclesiásticos das Paróquias de Nossa
Senhora da Conceição e do Pilar de Ouro Preto, e da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de
São João Del Rei. Já esclarecemos que a documentação não é coesa, visto que para cada
localidade encontramos alguns tipos de livros e raramente a documentação completa de um
amplo recorte temporal persiste à ação do tempo. Muitas fontes se perderam, e, por isso, a
abordagem comparativa tornou-se vantajosa.81 Também foram consultados arquivos como as
Casas Setecentistas de Mariana e do Pilar em Ouro Preto, a Casa Borba Gato em Sabará, o
IPHAN em São João Del Rei, a Biblioteca Antônio Torres em Diamantina, além de acervos
virtuais, como Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo
Público Mineiro, Biblioteca Nacional e Hemeroteca Digital.82
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A tese foi estruturada em quatro partes principais: 1) as apropriações, as representações
e as ressignificações da devoção mercedária sob os novos moldes da escravidão moderna, com
a formação de grupos étnico-sociais e de identidades pelos crioulos das Mercês mediante fluidas
relações interconfraternais (capítulo 01); 2) a atuação coletiva em meio às dinâmicas
associativas, como entidades corporativas, destacando-se a importância de funções como os
rituais fúnebres e festivos (capítulos 02 e 03); 3) o perfil social dos membros e o seu
desempenho na configuração dos espaços urbanos (capítulos 04 e 05); 4) as agências, as
estratégias, as disputas e os conflitos vivenciados em torno de enredos de cativeiros e
significados de liberdade (capítulos 06 e 07).
Destarte, propomos ao leitor um mergulho pela vivência confraternal, tendo em vista
que as irmandades só existiram em suas práticas, compartilhadas pelos atores sociais das
Mercês crioulas por tantos arraiais e vilas nas Minas Sete e Oitocentistas. Esta pesquisa foi ao
encontro de muitos estudos que já enfatizavam o protagonismo negro, em especial pelo viés do
universo associativo católico. Cabe mencionar que ela também visa ecoar contra revisionismos
e negacionismos em temas sensíveis, de narrativas em disputa que impactam nosso presente.
Busca-se legitimar a pluralidade e a diversidade, além de lançar luz a um passado de
desigualdades, cujos legados e mazelas da escravidão perduram. É preciso comprometimento
para romper visões únicas por tanto tempo disseminadas, ampliar e difundir o repertório para
além das universidades, conferindo protagonismo a atores e grupos sociais invisibilizados.

toda a tese –, são nos arquivos cartorários que encontramos novas vias para a análise dos confrontos. Também
recorremos às legislações escravistas portuguesas, Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, visitas
pastorais, dicionários, sermões, relatos de viagens, jornais e discursos teológico-jurídicos. Enriquecedor à proposta
foi o diálogo com fontes imagéticas (representações pictóricas nos forros, imaginária, conjuntos escultóricos,
oratórios, ex-votos etc.). A busca por essas imagens foi realizada nas próprias igrejas e em diversos museus, como
o Museu do Oratório, Museu da Inconfidência e Museu de Arte Sacra da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar
em Ouro Preto; Museu da Liturgia em Tiradentes; e Museu do Diamante em Diamantina. Além disso, foi produzido
um anexo com as imagens encontradas que não entraram no corpo da tese. Plantas e mapas históricos também
foram utilizados, com o intuito de analisar as dinâmicas urbanas por meio de recursos esquemáticos e estilizados.

38

CAPÍTULO 01. “REDENTORES DE CORPO E DE ALMA”: ASSOCIAÇÕES
RELIGIOSAS E APROPRIAÇÕES CRIOULAS
1.1 No desenrolar da devoção mercedária: narrativas fundadoras, conexões atlânticas e
ressignificação do culto
“Não quero dar o parabéns aos filhos desta Senhora, de ter tal Mãe, pois é privilégio este mui antigo; à mesma
Senhora quero dar o parabéns de ter tais filhos: filhos, que com tão poucas mãos trabalharam tanto; filhos, que
com tão pouco cabedal despenderam tanto; filhos, que com tão pouco tempo acabaram tanto; filhos enfim, que,
não tendo casa para si, fizeram casa à sua Mãe.”
Sermão de S. Pedro Nolasco, Padre Antônio Vieira.

A história envolta à aparição mariana sob o título de “Nossa Senhora das Mercês” data
de 1218,83 em Barcelona, Reino de Aragão. Essa narrativa, em especial, tratava de uma tripla
aparição de Nossa Senhora por meio dos sonhos, solicitando a Pedro Nolasco, Raimundo da
Penaforte e rei D. Jaime I a instituição de uma ordem religiosa com o intuito de remir cristãos
cativos, resgatando-os do aprisionamento mouro. Ao consultar seu confessor, o teólogo
Raimundo da Penaforte, Pedro Nolasco tomava conhecimento de que a Virgem aparecera em
sonho para ambos, fazendo o mesmo pedido de intercessão pelos fiéis privados de sua liberdade.
Ao recorrerem ao monarca de Aragão, os dois ficaram mais surpresos ao perceber que ele
também havia recebido o chamado. Por esse episódio lendário foi constituída a Ordem Real e
Militar de Nossa Senhora das Mercês da Redenção dos Cativos, com os votos de castidade,
obediência e pobreza, além da particularidade de seu fim também militar.84
Nesse período, entre os séculos XII e XIII, a caridade adquiria novas formas e
significados. Acompanhados por uma predileção mística pela pobreza, que até o século XII era
tida como castigo e preço do pecado, distintos religiosos viram-se diante do problema da
riqueza e de um número crescente de pobres, o que levaria ao surgimento de muitas fundações
hospitaleiras e caritativas no Ocidente, bem como de congregações religiosas. O alvorecer do
associativismo leigo foi resultado de um longo percurso de luta por espaço e participação, com
a crescente atuação dos fiéis na vida religiosa, configurando uma cristandade que se dedicava
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ao mundo e acreditava no esforço do homem em cooperar com a graça divina.85 Além de um
percurso de reformas, desenrolar-se-iam as lutas contra o Islã e a espiritualidade das Cruzadas.
As Cruzadas, antes pautadas em perspectivas escatológicas e messiânicas, tornaram-se um
exercício de caridade em prol da libertação dos cativos. O Islão tornou-se o grande inimigo do
Reino Cristão, consolidando visões do “inimigo infiel”, das “raças infectas” e da rejeição à
religião do “outro”. Apenas no século XIII surgiram as ordens mendicantes, exemplos de
desprezo aos bens materiais, do ideal de pobreza e do Cristocentrismo. Nesse amplo contexto
ambientava-se a devoção mercedária. A relação conflituosa entre cristãos e muçulmanos esteve
intrinsicamente ligada ao histórico da Virgem das Mercês, a mediadora dos fiéis escravizados.86
Quanto aos fundadores da Ordem Mercedária, Pedro Nolasco fora, possivelmente, um
fidalgo de origem francesa, militar e comerciante, que já se dedicava à prática de resgate dos
cristãos aprisionados pelos mouros através do pagamento pelas libertações. Com o desejo de se
tornar redentor, propôs a entrega de sua vida pelos cativos. Segundo o persuasivo sermão de
Padre Antônio Vieira,87 como os apóstolos, ele “deixara tudo” e “seguiu a Cristo”, sendo
caracterizado como “um santo dotado da natureza”, “favorecido da fortuna”, “mimoso da
graça” e “imitador de Cristo”. Era considerado um santo soldado, valente e invencível. Se
diferenciava dos outros santos porque professou na função de pedinte para remir os cativos em
terras de mouros. Pedro e a Religião Mercedária não foram descritos pelo jesuíta apenas como
redentores de cativos em terras dos infiéis, mas redentores dos livres em terras de cristãos; não
só redentores na África, mas na Europa, Ásia e América. Já Raimundo da Penaforte era padre
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e um dos mais destacados teólogos de seu tempo, enquanto D. Jaime I foi monarca de Aragão,
conde de Barcelona, príncipe da Catalunha e senhor de Montpellier.88
A Ordem Real e Militar de Nossa Senhora das Mercês da Redenção dos Cativos foi
consubstanciada tendo como “carisma” principal a libertação dos escravizados. Responsáveis
pela nova família religiosa, os mercedários se preocupavam com a redenção dos corpos e das
almas, privando-se de sua liberdade, encarcerando-se, se necessário, em prol de uma ação
caritativa maior. A fundação da Ordem foi concluída quando Raimundo da Penaforte adotou a
Regra de Santo Agostinho,89 recebendo a confirmação do papa Gregório IX em 1235. Em seu
início, situava-se no antigo Hospital de Santa Eulália, que fazia parte do Real Palácio de
Barcelona. Com o objetivo de conseguir uma melhor localização para a edificação de um
convento e uma capela, Nolasco incentivou a realização de uma nova construção, autorizada
pelo bispo de Barcelona em 1249. A Ordem Mercedária alastrou-se pela Catalunha, Aragão,
Castela e França, e, paralelamente, a primeira Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês
surgira em 1265, quando um grupo de mulheres moradoras nos arredores do convento de
Barcelona solicitou o hábito de terceiras. Uma de suas funções era a arrecadação das somas
necessárias para o resgate dos cativos em terras islâmicas.90
O resgate de cativos consolidava-se como uma das obras de maior importância. “Fruto
dos conflitos entre cristãos e muçulmanos, a apreensão de indivíduos de religião diferente era
legítima, motivo de regozijo e garantia de lucro.”91 Em cada região uma ordem específica ficava
a cargo dos resgates e da assistência espiritual dos cristãos cativos. Na Espanha, mercedários e
trinitários sobressaíram-se na divisão de tal missão. A forma de captar as somas necessárias
para as redenções dava-se por meio de esmolas, doações e rendas particulares dos interessados
ou fundações próprias para o resgate. Até o reinado de Felipe II, em meados do século XVI, as
ordens religiosas gozavam de autonomia no desempenho do resgate, quando passaram a ser
88
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controladas pelo Conselho Real, sendo obrigadas a lhe prestar contas. Com o passar do tempo,
muitos questionaram a prática da redenção dos cativos, o que acarretou sua profunda
diminuição. Um dos motivos eram os altos gastos e as críticas na funcionalidade dessa prática.
O resgate seguia processo criterioso, passando pelo acúmulo de esmolas, autorização real,
permissão do Conselho de Castela, divulgação do resgate nas cidades e vilas, negociação com
as autoridades muçulmanas e busca dos cativos.92
As primeiras constituições mercedárias conhecidas datam de 1272, mas foram utilizadas
apenas por uma geração. Como no início do século XIV a Ordem sofrera uma forte crise interna,
houve a substituição da hierarquia leiga por clérigos. Nessas constituições estava descrita uma
instituição bem diferente do que viria a se tornar a partir do século XVI, período de reforma das
ordens regulares, impulsionada também por Felipe II. A “observância” mercedária e as
mudanças que buscavam introduzir não poderiam ser baseadas naquelas normas, e os
reformadores perceberam a necessidade de reestruturação. Inclusive o ato de redenção, a razão
de ser dos mercedários, recebera um tratamento superficial nas constituições de 1272. Durante
o século XIV, os clérigos haviam elaborado uma nova narrativa para promover a imagem da
instituição, e é possível que nessa época parte da documentação primitiva tenha sido eliminada,
visto que os religiosos apagaram o caráter leigo da fundação, direcionando o olhar para seu
caráter divino e régio. A data fixada associava a Ordem às instituições mendicantes. Tais
medidas visavam sua sobrevivência e prosperidade em anos de grande agitação religiosa.93
O papel de Pedro Nolasco fora minimizado, tendo sido “reabilitado” gradualmente e
canonizado apenas no século XVII. A reconstrução de narrativas hagiográficas pelas ordens
não era algo incomum, sendo apropriada e utilizada de forma estratégica para atender às
necessidades, como apontou Anderson Oliveira com Santo Elesbão e Santa Efigênia por Frei
José Pereira de Santana e a Ordem do Carmo.94 “La falta de documentación vital, el relativo
anonimato de la Orden en sus primeros años y la escasez de detalles acerca de la vida del
fundador permitieron que sucesivas generaciones interpretaran su historia y carácter según sus
propias necesidades particulares.”95 Felipe II considerou inaceitável o legado deixado pela
geração de clérigos do início do século XIV. Os problemas que rodeavam a fundação da Ordem
e sua “refundação” no século seguinte nunca foram tão agudos quanto na Reforma Católica,
92
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quando as resoluções do Concílio de Trento exigiram que as ordens religiosas retornassem à
observância primitiva. “Sobre todo, la falta de un patriarca canonizado y de constituciones
primitivas auténticas iba a ser una gran desventaja, y los estatutos de 1327 nunca iban a gozar
de la autoridad inviolable de las constituciones originales.”96
A solução encontrada foi nova estruturação, dessa vez conforme as exigências do
governo e da sociedade. Sendo os mercedários uma ordem medieval de redenção, de vocação
mais ativa do que contemplativa, carecia de uma reformulação segundo novos critérios em meio
à Reforma Católica, tendo Felipe II papel fundamental em sua execução. Mesmo que tenha
surgido com o intuito de remir cristãos cativos, o quarto voto – a redenção – data apenas do
século XVI. Na Idade Moderna desenrolar-se-ia esta finalidade crucial à história da Ordem, que
esteve presente também nas viagens exploratórias à América, com Cristóvão Colombo e Fernão
Cortez. Segundo relatos da própria Ordem, os frades

se extienden velozmente por toda América Española, el culto y la devoción a María
Santísima de la Merced. Los misioneros mercedarios se internan desde México hasta
la lejana Patagonia, predicando el Evangelio y entronizando a su Madre en templos,
capillas, altares y en los corazones de los peninsulares, aborígenes y criollos.97

Os frades realizaram amplo trabalho missionário nas Américas, sobretudo na posição de
“capelães militares” no trato com indígenas. Além disso, destaca-se que, desde o século XVII,
a maior parte do dinheiro investido em redenções na África possuía origem americana, saindo
de Lima, Potosí, Panamá e México.98 Como no contexto hispânico, em Portugal e suas
conquistas muitas instituições se consolidaram na aquisição de esmolas e no resgate dos cativos.
Através da perpetuação da “guerra justa” e por meio da Bula da Santa Cruzada os portugueses
buscaram ressaltar os aspectos culturais do “outro”, ou seja, dos inimigos dos cristãos.99
Em Portugal, a devoção desdobrou-se de Alenquer para Santarém e Lisboa por meio de
ordens religiosas e confrarias, embora não se saiba ao certo quando foram fundadas, sendo sua
história ainda pouco explorada.100 O crescente aumento de cristãos escravizados levou, em
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meados do século XV, à criação do Tribunal da Redenção dos Cativos por D. Afonso V, fato
que direcionava ao rei o controle da função de resgate e enfraquecia as ordens religiosas
estabelecidas para esse fim.101 As Ordens de Nossa Senhora das Mercês e da Santíssima
Trindade dividiam a responsabilidade dos resgates, mas possuíram muitos conflitos entre si.102
A dificuldade de fixação dos mercedários em Portugal diz respeito também à forte oposição
estabelecida pelos trinitários, pois as redenções caberiam a eles, segundo contrato régio
assinado em 1561.103 Por volta de 1590, os mercedários tentaram se estabelecer novamente,
sendo impedidos pelo monarca. Todavia, a ausência de casas conventuais não inibia a existência
da devoção por meio de imagens de culto em igrejas do Reino.
Frei Agostinho de Santa Maria, Vigário Geral da Congregação dos Agostinhos
Descalços de Portugal, iniciou, em 1707, o primeiro volume de suas obras do “Santuário
Mariano”, nas quais compilou inúmeros relatos sobre aparições marianas e suas imagens de
devoção, incluindo ali alguns episódios referentes à Virgem das Mercês. Os agostinhos
descalços de Évora fundaram, por volta de 1669, um convento em sítio concedido pela Rainha
Mãe D. Luísa de Gusmão, dedicado à Redentora dos Cativos. Para ele, “a devoção que tem
aquela Cidade à Senhora das Mercês, é notável, e à mesma medida é o concurso da gente, que
frequenta o seu Santuário, [...] aonde concorre toda a Universidade”.104 Independente disso,
em 1672, durante o reinado do príncipe regente D. Pedro, é determinado que os
religiosos da Ordem de Nossa Senhora das Mercês se ausentassem do reino, devendo
todos aqueles que por qualquer razão permanecessem em Portugal obedecer ao
provincial da Ordem da Santíssima Trindade. No entanto, dez anos mais tarde, são
autorizados a edificar em Lisboa um hospício, no Mocambo, destinado aos que
chegavam do Brasil, prolongando assim as missões que detinham no Maranhão. 105

termo de Beja o Convento de Santa Vitória da Ordem de Nossa Senhora das Mercês”, tendo durado até 1503, “ano
em que foi incorporado com seus bens no Convento de Santa Clara daquela cidade, não sendo possível determinar
com exatidão o motivo por que entrou em decadência este convento mercedário”. Houve também um convento
em Lisboa, extinto em 1504. AZEVEDO, Carlos Moreira (Org.). Dicionário de História Religiosa..., op. cit., v. JP, p. 194. Cf. PRECIOSO, Daniel. Op. cit., p. 37.
101
Ibidem, p. 194.
102
ALBERTO, Edite Maria da Conceição Martins. Op. cit., p. 19.
103
LOURENÇO, Tiago Borges. Contributos para o estudo das casas religiosas mercedárias em Lisboa. Resumos
do Congresso Internacional Os Trinitários e Mercedários no Mundo Luso-Hispânico, 2016, Lisboa - Portugal. Os
Trinitários e Mercedários no Mundo Luso-Hispânico. Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa, 2016, p. 43.
104
SANTA MARIA, Agostinho de. Santuário Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa Senhora e
das milagrosamente aparecidas, que se veneram em todo o Bispado do Rio de Janeiro, e Minas e em todas as
ilhas do Oceano. Lisboa: Oficina de Antônio. Pedroso Galram, 1718. Tomo VI, Título X. Da milagrosa imagem
de Nossa Senhora das Mercês, convento de Agostinhos Descalços da Cidade de Évora, p. 38-39. Disponível em:
https://archive.org/details/santuariomariano06sant_0/page/n67. Acesso em 20 mai. 2019.
105
AZEVEDO, Carlos Moreira (Org.). Dicionário de História Religiosa..., op. cit., v. J-P, p. 194-195. Um novo
hospício foi concedido em 1746 por D. João V. LOURENÇO, Tiago Borges. Op. cit., p. 43.

44

Apesar dos problemas encontrados para instalação e atuação dos mercedários em
Portugal,106 eles chegaram aos domínios portugueses da América. A devoção se disseminou
através de missionários e, sobretudo, do associativismo leigo. Como expôs Vieira no sermão
dedicado a Pedro Nolasco, “só o Estado do Maranhão pode dar nova religião a Portugal, porque
lhe deu a das Mercês”.107 A Ordem estabeleceu-se no Estado do Grão-Pará e Maranhão,
impulsionada por frades mercedários vindos, em 1639, do Vice-Reino do Peru, da cidade de
Quito no Equador, com o Capitão-mor da Armada Portuguesa Pedro Teixeira, em expedição
exploratória do Rio Amazonas.108 “Antes de chegar a Belém do Pará, em 1639, os Mercedários
já haviam se instalado na Nicarágua (1528), Peru (1535), Equador (1540), Guatemala (1548),
Argentina (1557), Chile (1566) e México (1582).”109 Pedro Teixeira enviara petição ao
Provincial da Ordem em 24 de janeiro de 1639, solicitando a fundação de uma casa
conventual,110 com o envio de
religiosos para que em a nossa cidade de Belém e situada no Grão-Pará, possam fundar
um Convento da dita Ordem pelo grande fruto que esperamos [...] se há de fazer em
Almas dos moradores da dita Cidade, e conversão da Gentilidade que há grande
número, e padecem por falta de Doutrina [...] para o que nos obrigamos e oferecemos
sítio para a dita [...] fundação, e terras para todo o gênero de lavouras, e gado para
sustento do dito Convento, e do sítio, e terras faremos logo Escrituras.111

O vigário provincial dos mercedários,112 Frei Francisco Munhoz, despachara parecer
favorável, enviando quatro religiosos, dando-lhes ainda todos os ornamentos necessários para
fundar o convento e “dar hábitos”. Há mais de um século instalados pela América hispânica,
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os Mercedários do Convento de Quito enviaram nessa expedição quatro religiosos ao
“Brasil Filipino”, tendo como superior Frei Afonso de Armijo, quitenho, que falece
durante a viagem, vindo a ser enterrado às margens do rio das Amazonas, sendo
secundado por Frei Pedro de la Rua Cirne, e mais dois irmãos leigos, Frei João da
Mercê e Frei Diogo da Conceição.113

Os religiosos aportaram em Santa Maria de Belém em 12 de dezembro de 1639, e com
a morte de Frei Afonso na viagem, Frei Pedro de la Rua Cirne assumiu a direção da Ordem,
sendo o convento fundado já em 1640. Este seria um momento de transição complicado para a
entrada dos mercedários, correspondendo ao fim da União Ibérica. Seus responsáveis teriam de
requerer sua permanência na região ao governo lusitano. D. João IV solicitou a presença de Frei
de la Rua Cirne no Reino para certificar-se do perigo dos mercedários. O procurador do
Conselho Municipal de Belém, Felipe da Costa, advogava pela permanência dos frades em
requerimento assinado por cento e oito pessoas, entregue ao governador Gomes Freire de
Andrade. Após ouvir o Frei, D. João IV expediu um alvará em 09 de dezembro de 1645 que
permitia a preservação da Ordem no Grão-Pará, assegurando proteção e amizade após
reconhecer sua importância no serviço da salvação das almas e educação dos povos.114
Em nome dos religiosos mercedários, uma certidão também foi enviada ao rei, remetida
da cidade de Belém em 05 de março de 1659, assinada por trinta e cinco “homens bons da
República” e “mais principais desta cidade”. No documento pediam à Sua Majestade que os
favorecesse para o aumento da Sua Religião, assim no Reino como naquele Estado.115 Em
Provisão de 20 de outubro de 1665, o rei determinava ainda que nenhuma pessoa de qualquer
qualidade perturbasse os religiosos das Mercês e suas fundações no Estado do Maranhão, com
a ressalva de que não entrassem nela religiosos que não fossem portugueses.116 Além disso, o
monarca permitia a fundação de outros conventos.
Em São Luís do Maranhão, um convento mercedário foi fundado em 31 de janeiro de
1654 – dia da festividade de São Pedro Nolasco e data do já citado sermão de Vieira –, e outro
em Alcântara em 1659, além de hospícios em outras localidades, como na vila de Cametá no
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Grão-Pará.117 Ao longo do tempo, os mercedários solicitaram a criação de um hospício em
Lisboa, para uso quando os frades tivessem de passar por lá em viagem, para visitação de
parentes ou outras necessidades de sua Religião, recebendo a autorização de D. Pedro II em
1682. Todavia, firmava-se a ressalva de que seria fundado apenas um hospício para cerca de
seis religiosos, e sob hipótese alguma seria permitida a criação de capela (apenas um oratório
para a realização de missas).118 Ainda assim, foram eles obrigados a abandoná-lo pela viva
rivalidade com a mais antiga Ordem da Santíssima Trindade.119
Frei Agostinho de Santa Maria relatou o episódio em seu livro, referente à solicitação
da instalação dos mercedários em Portugal, reafirmando o conflito com os trinitários.120 Em sua
obra, citou ainda a fundação de três templos dedicados às Mercês em Belém, Maranhão e
Olinda,121 tendo os padres o intuito de “acudir, senão é a redenção dos cativos cristãos, à
conversão e doutrina dos Índios, que também são cativos do infernal inimigo, trazendo-os ao
conhecimento da Fé, e da verdade”.122 A Virgem alcançou a predileção de todos os moradores
“porque recorrendo a ela em seus trabalhos, necessidades, e doenças, a Senhora como Mãe que
é de todos, a todos reparte os seus favores e mercês”.123
A instalação de casas conventuais mercedárias tinha como principais funções a atividade
missionária, a educação de cristãos, a conversão e catequese de indígenas.124 Atuavam em
pregações, confissões e missões para proveito das almas e em utilidade dos filhos dos
moradores locais, ensinando-os a ler, a escrever, o latim e os “bons costumes”, e aceitando
outros para noviços.125 Pioneiros na catequese dos índios no rio Negro, os frades tiveram
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importante papel na história das missões do Amazonas. Como “fiéis vassalos”, lutavam na
“conquista da gentilidade” e ainda acompanhavam tropas na expulsão de estrangeiros. Em
março de 1693, el-rei D. Pedro II repartiu as missões do Amazonas entre distintas ordens
religiosas,126 pois jesuítas e carmelitas também atuavam na região.127 Todas possuíam grandes
fazendas na Amazônia, e os mercedários eram os que tinham menos religiosos e maiores
propriedades, com considerável número de escravos negros.128
Um caso exemplar foi o do preto José Lopes de Espínola, um cabo-verdiano que atuara
junto aos missionários das Mercês no Maranhão, entre fins do século XVII e início do XVIII.
Dentre seus serviços estava a reunião de índios e organização de aldeias, sendo considerado um
“feitor de missões”, comandante militar dos sertões. Em cartas ao Conselho Ultramarino, o
governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho alegava os serviços prestados, o bom
exemplo e a particular indústria com que se fizera amado pelos gentios e por todos do rio das
Amazonas. José Lopes foi agraciado pelo rei com a patente de “capitão do sertão”, recebendo
medalha de ouro e autorização da transferência de sua esposa de Cabo Verde ao Maranhão.
Certamente José Lopes era o que Ira Berlin denominou como “crioulo atlântico”, dado seu
caráter mediador entre portugueses, indígenas e africanos,129 articulando-se em redes de poder
com os poderosos da região – como o capitão-mor do Pará na década de 1690, Hilário de Sousa
de Azevedo – e os missionários de uma das ordens mais importantes. Quanto ao capitão-mor,
muitos foram os interesses e vínculos “com os padres piedosos, com o trato de escravos
resgatados e com as guerras contra os índios”.130
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Nos primeiros anos do Setecentos, outras cartas foram enviadas, mas com queixas às
ações de José Lopes, denunciado por considerar-se “senhor absoluto dos sertões”, resgatando
escravos remetidos a seus aliados. O período das críticas coincidiu com anos posteriores à morte
do protetor, com quem se inseriu em uma rede de tráfico indígena – negociando entre nações o
resgate (compra e venda de prisioneiros) e o cativeiro de nativos –, servindo de intermediário
nos negócios do sertão e aos interesses de ordens religiosas. “A sua relação com os
missionários, principalmente com os mercedários, reforça essa hipótese, pois a ordem das
Mercês havia sido recorrentemente acusada de traficar escravos indígenas nos sertões.”131
Notícias sobre os serviços militares prestados em resgates de prisioneiros de nações
indígenas e em missões para a conversão dos gentios, bem como os benefícios e privilégios
alcançados pelo cabo-verdiano, podem ter percorrido as capitanias da América portuguesa.
Além disso, ressalta-se a aliança construída com a Ordem Mercedária, cuja devoção consagrouse pela proteção de militares e cativos. Segundo Beatriz Coelho, na América portuguesa o culto
adquiriu forte caráter assistencialista, “mormente na fundação e manutenção de casas de
misericórdia, como ocorreu, aliás, com as confrarias de Santana”.132 No litoral, observou seu
prestígio por parte de pretos e militares, recorrência também verificada entre fiéis mercedários
de confrarias leigas na Capitania de Minas Gerais. Para Beatriz Coelho, seria justamente nas
Minas onde mais floresceriam suas irmandades, com as quais se identificava a “gente mestiça,
assumindo, assim, uma feição de utilidade, de assistência e proteção na vida dessas pessoas”.133
Cabe referir a frequência com que a historiografia sobre irmandades no Brasil ressaltou de
forma imprecisa os devotos mercedários das Gerais, os “pretos crioulos”, ora inserindo-os na
designação genérica de “pretos” ou “negros”, ora como “mulatos” e “mestiços”.
Em algumas obras, como as de Beatriz Coelho e Augusto de Lima Jr., constatou-se
também informação quanto à ação de frades da Congregação da Santíssima Trindade na difusão
da devoção à Senhora das Mercês no Brasil. A relação entre as duas ordens esteve sempre
envolta a conflitos, sendo, por isso, evitada a permanência de ambas em uma mesma localidade.
Ainda assim, não descartamos a possibilidade de uma ou outra terem impulsionado o culto às
devoções intimamente relacionadas ao cativeiro, como as invocações dos Remédios e das
Mercês.134 A partir de Lidice Ribeiro, vemos que as imagens destas invocações foram muito
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semelhantes, além da proximidade da função e dos aspectos simbólicos de suas representações,
o que pode ter levado a uma confusão por alguns autores ao afirmarem caber aos frades
trinitários a iniciativa de difusão da invocação das Mercês.135 A Ordem da Santíssima Trindade
não se estabeleceu no Brasil antes do século XX, embora tenha sido verificada a presença de
frades e leigos trinitários, bem como a devoção à Senhora dos Remédios, desde o século XVI.136
Em 1788, por exemplo, houve uma Confraria dos Remédios na capela de Santa Efigênia, no
Rio de Janeiro, formada por negros da Costa da Mina, que amparava idosos, e, quando possível,
utilizava parte da caixinha de esmolas para financiar a alforria ou a contratação de advogados.
De forma semelhante, Daniela dos Santos Souza analisou a devoção aos Remédios
estruturada na Irmandade do Rosário de São João Del Rei. A escolha das devoções era também
um mecanismo de distinção de grupos étnico-sociais pela identificação com a cor, o gênero e
os aspectos simbólicos do santo ou invocação mariana, como a saúde e a libertação. Em vista
disso, a autora promoveu comparações em relação à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês,
que agregava os crioulos que desejavam distinguir-se dos africanos. Retomou o histórico de
ambas, remetendo à Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade, que teve Nossa Senhora dos
Remédios como padroeira, e lançou a hipótese de que a devoção aos Remédios pode ter sido
uma opção para a consolidação de um culto com os mesmos significados simbólicos das
Mercês, mas constituído pelos membros da Irmandade do Rosário.137
Inseridos na religião cristã, muitos africanos e seus descendentes possuíram seus oragos
preferenciais, identificando-se com suas histórias de vida, por vezes direcionados pela crença
de deterem algum “poder” diferenciado no mercado de bens simbólicos, garantindo
determinada “assistência”. Ao pesquisar irmandades negras, Célia Borges identificou os mais
comuns, como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, Santo Elesbão e Santo
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Antônio de Categeró.138 Os santos católicos foram associados ora a objetos mágicos e
poderosos, ora a santos-parentes, dada a importância ao culto aos antepassados e entes da
natureza para diversos grupos africanos. Leonara Delfino139 apontou a vinculação dos
sofrimentos e superações vividas pelos santos durante o processo de apropriação por parte dos
negros, destacando a valorização religiosa da boa fortuna, da saúde e da cura. Lucilene
Reginaldo140 afirmava que as afinidades epidérmica e geográfica deviam ser consideradas na
escolha dos patronos, sendo muitas vezes circunscrita, visto que havia um investimento das
ordens religiosas na disseminação de protetores negros para homens negros, com a promoção
do culto a São Benedito pelas ordens franciscanas ou Santa Efigênia e Santo Elesbão pelos
carmelitas, além do Rosário pelos dominicanos e jesuítas.
A cada grupo étnico-social, em uma sociedade escravista, estamental e corporativa
pautada em padrões de Antigo Regime, coube um santo da sua condição, expressando também
“um imbricado jogo de hierarquias sociais afeitas às clivagens construídas entre os próprios
africanos e seus descendentes”.141 A devoção à Virgem foi apropriada por pretos e crioulos
devido à carga simbólica da redenção dos cativos e do combate aos não-cristãos, o que não
deixava de expressar o discurso catequético tridentino. Como outras invocações marianas,
juntamente aos discursos hagiográficos que deveriam contemplar uma multiplicidade de
devotos de qualidade e condição distintas, com o passar dos séculos o culto mercedário foi
sendo ressignificado em renovados contextos, a partir dos novos moldes da escravidão
moderna. Da Península à América Ibérica, criou raízes nos domínios ultramarinos, sendo
identificado, nas Minas Setecentistas, com a libertação de escravizados de ascendência africana
que, embora convertidos ao catolicismo, permaneciam cativos ou associados ao cativeiro.
Ao questionar os vínculos entre a cor da pele e as justificativas para o cativeiro, Padre
Antônio Vieira defendeu a liberdade como atributo natural da humanidade, embora o delito,
pautado pela noção de “guerra justa”, e o nascimento, com a descendência, fossem os dois
princípios capazes de legitimar a escravidão. Pregava, assim, pela libertação dos índios,
enquanto admitia a escravidão africana como instrumento indispensável à ocupação cristã e à
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manutenção do Império.142 As guerras tornaram-se fonte legítima de cativos.143 Em alguns
sermões, o jesuíta expôs o fato de que não era a cor a responsável por reduzir os negros à
escravidão, afirmando também, diferente de outros religiosos, que ela não definia o
comportamento e a disposição moral. Não era a cor que justificava sua escravidão, embora as
diferenças reforçassem uma sociedade hierarquizada.144 Estigmas e distinções na ascendência
estiveram presentes desde cedo em Portugal e em suas conquistas. Mesmo não sendo o critério
utilizado para legitimar a escravidão, o ideal de pureza de sangue era garantia de privilégios e
honra. A noção de “raça” designava grupos humanos com características comuns, com
identidade pelo credo e pela capacidade de manter, ao longo de gerações, os costumes e a fé.
Entretanto, o termo não se empregava aos cristãos, mas somente aos seus opositores, os infiéis,
como mouros e judeus. Com a expansão do tráfico de escravos, a cor da pele entraria para o rol
de empecilhos que asseguravam a “qualidade”, contribuindo para a hierarquização dos
indivíduos. Aos poucos a tez escura transfigurou-se em origem cativa, tendo não raras vezes
sido associada a características morais e comportamentais apartadas dos princípios cristãos.145
A escravidão foi tema de inúmeros sermões, aparecendo como castigo e resgate do
pecado, como remissão e salvação na vida além-túmulo. A tão propagada “salvação das almas”
era considerada duplamente, em um primeiro momento ao serem os infiéis convertidos à fé
cristã, por meio do cativeiro, e após a sua morte, com sua passagem pelo terceiro local.146 Nos
sermões de Vieira, a condição de escravo deveria ser entendida como uma situação melhor se
comparada a quem permanecia em meio ao gentilismo das terras africanas. O caminho para
suportar os sofrimentos inerentes ao cativeiro estaria na possibilidade do resgate presente na
devoção ao Rosário. “Por obra e graça de Nossa Senhora do Rosário solucionara-se a dúvida
principal – alentadamente discutida por teólogos e juristas – a respeito das condições em que o
africano havia sido julgado, capturado, escravizado e vendido nas feitorias africanas.”147 Seus
“Os índios deveriam ser reduzidos e convertidos, porque eram gentios – ou seja, bárbaros que não conheciam
as Palavras da Fé nem nunca tinham sido submetidos a elas. Àqueles que por conta de um estado natural
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holandeses) fossem refratários à Palavra [...], se necessário, poderiam ser reduzidos à escravidão.” LIMA, L. F. S.
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escritos confirmavam a legitimidade da escravidão e apresentavam possibilidades de mediação
para a redenção. Os padres jesuítas foram os maiores divulgadores da devoção mariana. Vieira
se dedicou à elaboração de trinta sermões à Virgem e abordou experiências de distintas
capitanias, pregando em irmandades, onde pôde ser testemunha ocular do que relatou,
comparando o engenho ao inferno e o cativeiro à preparação para a libertação eterna.148
Com o intuito de exaltar especificamente a Religião Mercedária, Padre Antônio Vieira
abordou o empreendimento dos mercedários não apenas pelo resgate físico dos escravizados,
mas pela libertação frente ao perigo da perda da fé. Tais religiosos não se preocupavam apenas
com a conversão de novos cristãos, mas faziam com que os já cristãos não se tornassem infiéis.
Não apenas tiravam as almas do pecado, mas as tiravam da tentação. Não ensinavam apenas a
crer em Cristo, mas que Ele não fosse negado.
Perfeitos e consumados redentores, porque são redentores de corpos e redentores de
almas. [...] Compreende esta obra suprema de misericórdia os dois maiores males e os
dois maiores bens desta vida e da outra. O maior mal desta vida é o cativeiro, e o
maior mal da outra é a condenação, e destes dois males livram os redentores aos
cativos, tirando-os da terra de infiéis. O maior bem desta vida é a liberdade, e o maior
bem da outra é a salvação. E estes dois bens conseguem os mesmos redentores aos
cativos, passando-os a terras de cristãos.149

Quantas novas interpretações este sermão não poderia criar? Novos sentidos poderiam
ser elaborados em torno do “maior mal” e do “maior bem” da vida terrena, o cativeiro e a
liberdade, bem como da outra, a condenação e a garantia de salvação. A adesão ao culto
mercedário, segundo Augusto de Lima Jr.,150 pode ter sido motivada pela busca por libertação.
Os devotos alforriados se filiariam em irmandades em agradecimento à graça concedida e os
escravizados em virtude da intercessão em um horizonte que ainda estaria por vir. A visão
esquemática do autor se amparava apenas no conhecimento da narrativa que dera origem à
invocação mariana. De forma distinta dos africanos, os crioulos, ou parte significativa deles,
não precisavam ser convertidos, pois já nasciam em meio ao catolicismo. Eles deveriam
permanecer como cristãos, e não abdicar de suas tradições para se converter à fé católica.
Precisavam antes ser contidos frente às tentações do contato com as práticas religiosas africanas
de seus familiares. Apenas o batismo não modificava seu estatuto, eles não se tornavam cristãos
livres por isso.151 Ou seja, sendo o cativeiro justificado pela guerra justa e pela descendência,
não era o seu fim o almejado nos persuasivos sermões ou nas narrativas envoltas às múltiplas
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invocações marianas, mas sua intercessão por vias legítimas, como, por exemplo, o resgate
possível pelo incentivo à doação de esmolas.
A grande difusão da devoção nas Minas Setecentistas esteve atrelada ao crescimento de
grupos étnico-sociais – os “pretos crioulos” cativos, forros e livres –, levando a novas
perspectivas e expectativas. É preciso levar em consideração os processos de “crioulização”
demográfica e cultural, bem como de crescimento do número de alforriados e nascidos em
liberdade na Capitania de Minas Gerais a partir de meados do século XVIII, mesmo período de
proliferação das associações dedicadas à Senhora das Mercês.152 Muitos desses crioulos
buscaram se autoidentificar de forma diferenciada dos africanos traficados que já possuíam suas
irmandades próprias. A escolha e o compartilhamento de símbolos de um orago eram fatores
indispensáveis na formação da identidade de qualquer grupo, demarcando fronteiras.153 Em
meio ao dinamismo das relações de força e poder, quando um determinado grupo estabelecia
critérios de identificação e pertencimento, opostos a outros já existentes, objetivavam o
reconhecimento público, podendo, ainda, lançar estigmas aos excluídos daquele meio.154
Em muitos casos era a religião que estabelecia a identidade, como observou Manuela
Carneiro da Cunha155 na utilização da etnicidade em sociedades multiétnicas. Um determinado
grupo poderia utilizar identidades diferentes, dependendo do interesse específico a ser
explorado. Apesar das diferenças culturais, na adaptação em novo contexto, sua estrutura
interna tenderia a refletir as estruturas dos outros grupos já em interação. Era necessário dispor
de símbolos inteligíveis a todos os participantes do sistema de interação. Ao se estabelecer, um
novo grupo escolhia símbolos não utilizados por outros. Nessa perspectiva, pretende-se
demonstrar como os crioulos – sem desconsiderar aqui a importância da articulação com a
condição jurídica de escravos, forros ou livres –, inseridos na cristandade e organizados em
irmandades sob a devoção mercedária, constituíram identidades em contexto católico,
apartados das tradições culturais africanas dos seus familiares, com os quais por vezes
compartilhavam inicialmente as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. Com nova escolha
devocional, alguns crioulos passavam a adquirir e manejar novos signos e simbologias,
ressignificando-os ao longo do tempo de acordo com seus interesses e estratégias.
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1.2 O crioulo e a crioulização em perspectiva atlântica
1.2.1 O reconhecimento social da diferença
A expansão e a transformação da sociedade portuguesa e de seus domínios na época
moderna tenderam a criar classificações e subdivisões no interior da tradicional representação
das três ordens medievais: clero, nobreza e povo. A ideia de uma sociedade composta por três
estados não comportava outras formas de distinção existentes no Antigo Regime.156 A nobreza
se expandia junto aos seus privilégios, redefinindo suas funções,157 enquanto o povo passava a
ser subdividido em estados “limpos” e “vis”. Ao longo do “Século das Luzes”, ampliavam-se
os espaços de sociabilidade para a nobilitação por meio do enriquecimento, das práticas
comerciais e dos serviços prestados à Coroa.158 Categorias de classificação definiam função e
lugar social de povos recém-convertidos: mouros, judeus, indígenas e africanos.
A cor da pele, entendida como a aparência física e o sangue, passou a estar associada à
condição que separava a liberdade da escravidão, sendo uma das muitas marcas simbólicas de
distinção social. A tez escura era estigma de impureza e desonra, passando a indicar relação
direta ou indireta com a escravidão. A demarcação hierárquica e a ostentação pública do lugar
social ocupado possuíam significado político. As formas de tratamento e os marcadores sociais
atribuídos às distintas categorias eram pensados por legisladores e supervisionados pelas
instâncias de controle no Reino e no ultramar, como, por exemplo, a linguagem dos trajes. As
ordens régias, circulando de Portugal para as conquistas, eram discutidas, aplicadas e adaptadas
às circunstâncias. Em uma sociedade em que a cor não era o único critério de distinção, outros
fatores entravam em jogo. Era preciso demarcar mais distinções do que o branco e o negro, pois
existiam outras categorias na multifacetada sociedade colonial.159
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Desse modo, a escravidão e a multiplicação de categorias sociais referentes à
população afrodescendente se mostrariam como a face mais visível da constante
expansão do Antigo Regime em perspectiva atlântica. [...] A partir de uma concepção
de sociedade que se queria imóvel, mas estava em constante transformação,
engendrava-se, no limite, toda uma nova ordem social do outro lado do Atlântico.160

A qualidade social abrangia um conjunto de aspectos, tais como origem, características
físicas, crenças religiosas e práticas cotidianas, diferenciando, classificando e hierarquizando
indivíduos e grupos sociais. Critérios como procedência, cor da pele e condição jurídica eram
determinantes na vida de homens e mulheres inseridos em contexto de dinâmicas escravistas e
de mestiçagens biológicas e culturais, como também de variadas possibilidades de obtenção de
liberdades, alforria e mobilidade socioeconômica. O reconhecimento da natureza distinta das
pessoas dependia das percepções sociais e poderia oscilar ao longo do tempo, (re)configurando
o jogo das cores e das identidades nos espaços.161 Determinadas ações de sujeitos ou grupos se
modificavam e se naturalizavam, sendo por vezes não mais condizentes com o que era
estabelecido para suas respectivas qualidades. Nesse momento os segmentos sociais passavam
a adquirir novas perspectivas. Ao serem ressignificadas, categorias coletivas passavam a ser
vistas de outra maneira, de forma dinâmica, móvel ou até “movediça”. Por isso a importância
de abordagens pautadas em realidades específicas, que não se limitem às generalizações que,
se tomadas apenas como espécie de glossário, podem enrijecer as análises. As possibilidades
de mobilidade inauguraram forma própria ao além-mar, não vinculadas apenas ao
enriquecimento, mas também à reputação, ao pertencimento e ao reconhecimento comunitário.
Os africanos e afrodescendentes se integraram, formando novas categorias sociais
hierarquizadas devido ao número de uniões mistas e à prática de alforria.162
O africano traficado para o Novo Mundo foi comumente denominado “preto” ou
“negro”, demarcando seu caráter estrangeiro, um outsider, um estranho social desenraizado e
dessocializado, além de sua condição de cativo.163 O vocábulo “negro”, segundo Eduardo
França Paiva, talvez fosse o mais empregado entre portugueses e espanhóis para designar
africanos escravizados, intimamente relacionado ao mundo do trabalho. “Negro” e “preto”
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foram termos utilizados como qualidade e cor.164 No século XIX, de acordo com Sheila Faria,
tais denominações faziam referência à condição escrava, fosse atual ou passada.165 A noção de
“africano”, contudo, não apareceria nos documentos históricos coloniais, sendo uma
caracterização do pesquisador para indicar os procedentes do tráfico atlântico.166
Mariza Soares167 abordou a relevância da categoria “nação”, termo que classificava e
distribuía os escravos no tráfico atlântico, como critério para a organização de grupos no
universo colonial. A partir disso, propôs a distinção das noções de “grupo étnico”, “nação” e
“grupo de procedência”.168 A noção de “grupos de procedência” oriundos do cativeiro foi
utilizada para designar as supostas etnias que acompanhavam o escravo traficado, denominadas
nas fontes por “nações”. É uma forma de considerar dois modelos de apropriações, a feita nos
registros paroquiais, levando em consideração os locais do tráfico, regiões ou portos, que muitas
vezes não correspondiam aos seus grupamentos originais; e a apropriação de uma nova
identificação para se organizar realizada pelos próprios grupos. Estes uniam-se e organizavamse, formando uma nova identidade a partir do tráfico.169 Com o nome recebido no batismo e
essa nova inserção social que os africanos passavam a se organizar.170
Os descendentes de africanos nascidos nos domínios portugueses poderiam ser
distinguidos em “pardos”, “mulatos”, “mestiços”, “cabras” ou “crioulos”, representações
identitárias “nativas”. O termo “pardo” seria utilizado para designar nativos de alguma
ascendência africana, geralmente fazendo referência à tonalidade da pele, e poderia
corresponder ao mulato. Usada como “forma de registrar uma diferenciação social, variável
conforme o caso, na condição mais geral de não-branco”.171 Em Minas Gerais, mesmo se
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referindo a um tipo de condição social, se tratava principalmente da miscigenação de origens
africanas e europeias.172 Daniel Precioso observou que o termo aparecia com dois sentidos nas
documentações, variando de acordo com a região e o período.173 Às vezes correspondia ao filho
da união entre sujeitos branco e preto, mas poderia representar o indivíduo “de cor” e livre que,
por meio de estratégias de mobilidade social,174 conseguiu se distanciar da experiência do
cativeiro. Em algumas localidades, ao longo do século XIX, a categoria foi deixando de ser
atribuída a escravos, como observaram Hebe Mattos e Roberto Guedes.175 A categoria também
foi empregada para indígenas e seus descendentes, mascarados nos mais diversos registros.176
Russell-Wood expôs uma distinção entre as categorias pardo e mulato. Embora ambas
designassem filhos de uniões mistas, o pardo seria o indivíduo trabalhador, integrado na
sociedade e moralmente aceitável, enquanto o mulato era representado como um vadio,
preguiçoso, desonesto e insolente.177 Expressões como “raça de mulato”, “mulatismo” ou
“mulatice” foram amplamente utilizadas ao longo da Idade Moderna, no sentido de “origem
infecta” com tom depreciativo.178 Tais fatos foram observados por Larissa Viana no contexto
associativo leigo, apontando o uso do termo “pardo” nas documentações confrariais, e não o
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“mulato”. Este estava associado à impureza, preguiça, desonestidade, arrogância e
desconfiança, enquanto o outro carregaria maior positividade na visão sobre os mestiços.179
Africanos e afrodescendentes eram constantemente avaliados segundo qualidades,
ações e habilidades pretensamente inatas ou específicas à origem, e suas representações foram
por vezes controversas. Isto é, as nomenclaturas oriundas do cativeiro descreviam “atributos
físicos, reais ou imaginários, ou qualidades morais e características culturais e
comportamentos”.180 No decorrer do tempo, algumas imagens e estereótipos construídos foram
cristalizados. Tal construção de quadros de valores esteve submetida às conjunturas do tráfico
e, consequentemente, aos interesses do comércio escravista em determinado período.181 Em
distintas fontes nota-se o caráter pejorativo de “fardo” na denominação “mulato”. É perceptível
a criação de duas visões distintas, uma delas que qualifica os mulatos em relação aos negros, e
a que os deprecia se comparados aos brancos, o que reforça a noção de que as categorias se
consubstanciavam em um jogo espelhar, refletidas umas nas outras em contraposição.
O jesuíta André João Antonil alegava serem eles os melhores para qualquer ofício,
expresso na famosa proposição “o Brasil é inferno dos negros, purgatório dos brancos, e paraíso
dos mulatos, e das mulatas”.182 Não deixou de salientar o “embaraço” causado por eles, em
contrapartida. Com ares de ingratidão, caracterizou-os como soberbos, viciosos, valentes e
aparelhados para qualquer desaforo, devido à parte de sangue dos brancos existente em suas
veias. No que se refere ao caso específico das mulatas, em grande número forras, evocou
também os pecados e ruínas consequentes da perdição de seus corpos. Essa também era a visão
de José João Teixeira Coelho,183 ao relatar a presunção e a ociosidade transferida pelos brancos.
Ao conseguir a alforria, esquivavam-se do trabalho, buscando subsistência por meios ilícitos.184
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A literatura de viagem do início do Oitocentos, rica em informações, embora muito
direcionada pela lente estrangeira que repele o que lhe é diferente,185 também expressou a visão
de muitos quanto às designações étnico-sociais, à miscigenação e ao caráter de inferioridade e
degeneração da mestiçagem. Como constatou Hartog, a partir do contato e da diferença, pôdese “desenvolver uma retórica da alteridade própria das narrativas que falam sobretudo do outro,
especificamente as narrativas de viagem, em sentido amplo”.186 Esse foi o caso, por exemplo,
do inglês John Luccock, que relatou, ao percorrer as vilas mineiras, que

a maior parte da população consiste de negros e mulatos, raça de gente que demonstra
possuir uma mistura de sangue de várias origens e eu me sinto propenso a crer que
toda e qualquer mistura resulta num aviltamento do espírito humano, que por mais
que a prole lucre da inteligência superior de um dos pais, ela se perverte pelas
qualidades más do outro. O vício jamais surge tão disforme, nem produz tanto mal
como quando unido à atividade mental. Conforme sempre se dá em circunstâncias
tais, o lugar está tão repleto de miséria quanto de perversão. 187

Nesse emaranhado de cores e (des)qualificações, restam ainda outras considerações a
respeito dos termos utilizados para os filhos de enlaces “híbridos”. O termo “cabra”
correspondia à ascendência africana e se referia aos filhos de pais de origens mistas, podendo
ser pardo, crioulo ou africano.188 A designação “mestiço” foi mais comum em relação às uniões
entre indígenas e ibéricos. O vocábulo já existia antes do Novo Mundo, com significado de
nascido de “raça misturada”. Contudo, só seria recorrente ao longo dos séculos, e não logo no
início do povoamento.189 Em narrativa de viagem do século XIX, Johann Baptist von Spix e
Carl Friedrich Philipp von Martius observaram o uso de “mameluco”, “caboclo” e “cafuzo”,
utilizados para os descendentes de pais mistos, branco e indígena.190
Já quanto à categoria “crioulo”, de acordo com o amplo levantamento léxico iberoamericano realizado por Eduardo França Paiva, foi possível verificar que o vocábulo criollo
teve sua origem no mundo atlântico, em contexto colonial, sendo amplamente utilizado nas
conquistas, como África e Américas. Na obra “Comentarios Reales de los Incas” de Garcilaso
de la Vega, de 1609, o termo foi utilizado para classificar os negros nascidos nas Américas,
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tidos como menos honrados e qualificados por seus pais, que nasceram em sua pátria.191 Ele
seria ressignificado nos territórios hispânicos, empregado também para os filhos de espanhóis
nascidos na América. Para Rangel Cerceau o fato “de não serem naturais do local de nascimento
de seus pais era uma situação quase que sine qua non, até pelo menos o século XVIII, para a
‘qualidade’ de ser criollo”.192 O termo, todavia, foi reconfigurado em meio às dinâmicas e
fluidas relações das experiências atlânticas, sendo por vezes mantido ao longo de gerações, e,
por isso, não consideramos a diferenciação do local de nascimento dos pais como uma condição
genérica principal. Em outras fontes foram constatados significados distintos, que talvez, em
conjunto, lancem alguma luz para a compreensão da polissêmica categoria.
Segundo alguns etnologistas, o termo provém de “criador” ou “criação”. 193 No
dicionário do padre Raphael Bluteau (1638-1734), crioulo designava o escravo que nasceu na
casa de seu senhor. A caracterização remetia, antes de tudo, à origem de nascimento, ao fato de
algo ou alguém não possuir origem externa ou estrangeira, não ser comprado, servindo também
para animais, como uma galinha crioula, “não comprada de fora, criada em casa”. Seu
significado estava intimamente ligado à reprodução.194 Poucos foram os viajantes que se
dedicaram à definição das categorias de distinção étnico-social, mas, em alguns casos, como
Auguste de Saint-Hilaire, foi mencionado o termo “crioulo” com dois sentidos nas Américas,
os “nascidos de pai e mãe europeus” e os “nascidos no Brasil, de pai e mãe africanos”.195
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Johann Moritz Rugendas dedicou páginas de sua obra a fim de retratar características
dos escravos no Brasil, e em suas ilustrações, que segregaram africanos e crioulos, notam-se
traços que lhe chamaram atenção, “tanto pelas tatuagens especiais do rosto como pelas
diferenças muito marcadas da fisionomia”.196 Ao “definir uma ‘qualidade’, o tipo de cabelo, os
olhos, as feições, a ascendência e o posicionamento social também foram utilizados como
identificadores de pessoas, independentemente da ‘cor’”.197 Os crioulos da litografia
apresentaram traços africanos e europeus, podendo representar um encontro biológico e cultural
na experiência colonial dos trópicos (Fig. 01 e 02). Os olhos e a expressão do olhar, a boca e o
nariz, a estrutura facial ou elementos externos como a vestimenta, os adereços, o corte de
cabelo, as costeletas e as escarificações foram aspectos retratados de forma discrepante.

Figura 1 - Negro Cabinda, Quiloa, Rebolo e Mina.
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Figura 2 - Negros Crioulos.198

Além disso, a noção de uma espécie de “criação acompanhada” poderia diferenciá-los,
por exemplo, dos pretos identificados como “boçais”. Sua experiência estaria mais próxima do
que se qualificava como escravo “ladino”. Como sugere o dicionarista Antônio de Moraes
Silva, este não era rude, mas esperto, pois sabia a língua local, o português, e o serviço ordinário
de casa. Tais características empregavam-se também para o caso dos mouros.199 A ambientação,
o aprendizado da língua, a capacitação para os serviços e a aproximação da religião cristã desde
o nascimento arrematavam a significação da categoria. Outro religioso elaborou uma reflexão,
o já citado Antonil, “uns chegam ao Brasil muito rudes, e muito fechados, e assim continuam
por toda a vida. Outros em poucos anos saem ladinos, e espertos, assim para aprenderem a
doutrina cristã, como para buscarem modo de passar a vida”. Dentre “os que nasceram no
Brasil, ou se criaram desde pequenos em casa dos brancos, afeiçoando-se a seus senhores, dão
boa conta de si. E levando bom cativeiro, qualquer deles vale por quatro boçais”.200
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Nesse sentido, as ideias de proximidade, fidelidade ou afetividade estiveram mais
presentes, além de demonstrar que os crioulos seriam mais especializados em seu trabalho.
Poderíamos questionar, como Roger Bastide,201 que enquanto o filho do senhor tinha pai branco
e ama-de-leite negra, o crioulo, que muitas vezes possuía pai incógnito, crescia interiorizando
a figura paterna a partir de seu senhor. O crioulo entraria em contato com a cultura, as
referências e as concepções de mundo do homem branco. Todavia, outros autores, como
Russell-Wood,202 reconhecem a importância da herança familiar na relação entre as diversas
etnias africanas e seus descendentes. As tradições e a interação cultural existentes no Novo
Mundo estariam presentes no cotidiano dos crioulos, e nem todos possuiriam uma identidade
ancorada na negação da africanidade, nem todos optariam pelo rompimento familiar.
Considerando sua ascendência e reconhecendo a proximidade com seus familiares, é
possível que os crioulos estivessem em uma condição intermediária entre as origens africanas
e os traços culturais “europeizados”, inseridos em uma dinâmica pendular que poderia guiar à
“crioulização” ou à “africanização”, ou seja, uma dimensão estratégica que poderia direcionar
suas escolhas e possibilidades.203 Seriam diferentes dos africanos – apesar destes serem
fundamentais na formação da identidade crioula - e também dos brancos, mas participariam,
assim como eles, dos processos de interação e negociação culturais. Nesse caminho, Gilberto
Freyre já chamava atenção para o fato de que no contato biológico e cultural entre portugueses,
indígenas e africanos, mudanças, adaptações e reorientações culturais não se dariam apenas no
sentido à “europeização”, modificando significativamente todos os envolvidos.204
Também observamos algumas variações quanto às explicações do uso do termo
“crioulo” na historiografia, variando de acordo com a documentação, o local e o período
analisado, o que nos motivou a pensar a questão mais profundamente a partir das irmandades.
Segundo Douglas Libby e Zephyr Frank, nas Minas Setecentistas o termo se referia ao negro
nascido no Brasil, com mãe de origem africana, demarcando distinções de qualidade, cor e
procedência. O crioulo nascia escravo quando filho de mãe escrava e livre quando filho de mãe
forra. Os pais poderiam ser negros, crioulos ou pardos, enquanto os filhos de pais brancos
seriam mais comumente classificados como pardos, mulatos ou até mestiços. O consenso entre
os especialistas está no fato dos filhos de mulheres africanas serem designados como crioulos.
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As gerações seguintes seriam mais difíceis de classificar. Por vezes a designação se mantinha,
mas em outros casos poderia desaparecer.205
Rodrigo Rezende, que também aborda o uso do termo nessas diferentes tipologias
documentais, constatou que ele foi designado a inúmeros tipos de enlaces matrimoniais nas
Minas.206 Para ele, os crioulos formavam “nações”, no sentido de terem procedências e origens,
e estavam constantemente amalgamados à realidade da escravidão. Sendo escravo ou não, o
termo carregava consigo um histórico familiar de cativeiro. Já para Mariza Soares,207
observando a experiência do Rio de Janeiro Setecentista, crioulo seria uma condição provisória,
visto que seu filho não receberia a mesma designação. Com isso, percebeu seu “apagamento”
no decorrer da descendência e que essa designação se manteria apenas com a manutenção do
tráfico. Para ela, no século XIX se generalizaria o uso do termo para todos os afrodescendentes
nascidos nas sociedades colonial e imperial. Para outros autores, como Sheila Faria, o crioulo
seria obrigatoriamente um escravo, não podendo nascer livre, e seus filhos seriam pardos.208
Hebe Mattos, da mesma forma, relaciona o termo, no século XIX, exclusivamente à vivência
do cativeiro, sendo escravos ou forros recentes.209 Estas visões não deixam de se aproximar dos
significados relatados nos dicionários do período citados acima.
O termo era muito fluido, e, nas fontes históricas, a designação étnico-social foi
constantemente influenciada pelas percepções do próprio indivíduo e de quem escrevia as
documentações. Antes de pensar as categorias a priori, é importante demarcarmos as
designações e os significados vigentes na sociedade de acordo com os registros encontrados. É
indispensável analisar cada região e período de forma específica e aprofundada, ao mesmo
tempo compreendendo a abrangência e a multiplicidade de sentidos, propondo comparações e
conexões que abarquem a complexidade das categorias em circulação em perspectiva atlântica,
não definidas apenas dentro de uma espacialização política previamente delimitada, mas
desenvolvidas por meio das interações socioculturais e das trajetórias dos sujeitos. O “crioulo”
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poderia apontar, inicialmente, para a distinção do negro traficado de terras africanas,
demarcando uma fronteira para os que nasciam no Império Ultramarino Português ou na IberoAmérica e demais conquistas; mas, de forma mais abrangente, poderia abarcar a maior
complexidade de experiências europeias, africanas e americanas inseridas nas dinâmicas
atlânticas. Mary Karasch afirmou que a designação seria mais comum aos escravos nascidos no
Brasil, mas que também se aplicava ocasionalmente aos nascidos em colônias portuguesas da
África: os “crioulos africanos” de Cabo Verde, Ilha do Príncipe, São Tomé, Angola ou
Moçambique. Dessa forma, a proposta é avançar um pouco no próximo tópico referente à
categoria crioula e aos processos de “crioulização”.210
1.2.2 O crioulo e a crioulização no centro do debate historiográfico
Embora não exista uma padronização ou universalização no emprego das categorias de
identificação étnico-sociais, o termo “crioulo” talvez tenha sido um dos mais ambíguos,
apresentando-se ainda como grande desafio aos pesquisadores.211 Dentre as diversas teorias na
área dos estudos afro-americanos, concebidas a fim de interpretar os fenômenos de contato
entre grupos e as dinâmicas de hibridação212 étnica e cultural em sociedades escravistas, vem
ganhando enfoque o debate em torno do processo de crioulização. Com uma primeira atenção
para as experiências do Caribe, Suriname e Sul dos Estados Unidos, os estudos deslocaram-se
para sua origem na África. Desde Nina Rodrigues até pesquisadores mais recentes, as
transformações étnicas e culturais também passaram a ser pensadas para o Brasil, embora o
problema nem sempre tenha sido abordado em termos de “crioulização”.213
Apesar do conceito de “crioulização” ser “criticável pela sua ambiguidade semântica e
por seu uso indiscriminado, sobretudo no debate acadêmico norte-americano”,214 ele merece
maior atenção pela historiografia brasileira. Antes de tudo, cabe assinalar para a distinção da
dupla significação do conceito. No âmbito demográfico, o processo pode remeter para o
aumento da população crioula, enquanto uma segunda vertente é a crioulização cultural, um
processo de transformação ao qual estiveram sujeitas variadas culturas inseridas nesse mesmo
210
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quadro de relações atlânticas. Muito embora estes dois processos estejam conectados, eles não
são paralelos e um não é resultado do outro.
Um grande problema sempre foi saber em que medida as origens culturais africanas e
as noções de etnia e identidade orientaram o reordenamento cultural das populações escravas
afro-diaspóricas nas Américas.215 Essa questão ainda divide a comunidade acadêmica. Uma
parte dos pesquisadores argumentou que “as sociedades africanas eram tão fragmentadas e que
o impacto do comércio escravo e a agricultura eram tão destrutivos que isso impediu a
continuação das culturas africanas nas Américas”.216 De forma distinta, outros estudiosos
afirmaram a importância das identidades e etnias africanas, seja observando “sobrevivências”
ou sua alteração pela crioulização nas Américas. Pincelaremos o debate, mas ressaltamos, como
propôs Linda Heywood, que é preciso e possível pensar em uma via do meio.
Na década de 1960, o jamaicano Kamau Brathwaite foi o primeiro autor a tratar de
creolization, o processo entendido por ele como uma forma de conceber a sociedade como
partes constituintes de um todo, e não pautada em dicotomias pré-determinadas como branco e
negro, senhor e escravo. Como um processo cultural originário no sistema de plantation das
colônias escravistas, constituía-se da “fricção criativa” de duas culturas que se adaptavam
mutuamente em um novo contexto.217 Na década seguinte, Sidney Mintz e Richard Price218
utilizaram o mesmo conceito para salientar a “criatividade cultural” dos povos escravizados nas
Américas, minimizando a importância dos “africanismos” ou de “transposições culturais”. Ao
invés, realçaram a persistência de orientações cognitivas, princípios gramaticais ou “visões de
mundo” africanas que teriam direcionado as experiências, mesmo que a totalidade de suas
matrizes culturais não pudesse atravessar o atlântico devido à sua heterogeneidade e à ausência
de instituições capazes de reproduzir as sociedades originais. Outro ponto que causou intensos
debates posteriores foi a ideia de rapidez com que os africanos e seus descendentes passaram a
pensar e agir como membros de algo novo, compondo novas comunidades. Para eles, as
interações entre os escravizados começariam ainda na África, e, por isso, o princípio de uma
cultura crioula seria resultado do encontro interétnico ocorrido nos entrepostos comerciais, nos
portos de embarque, nas rotas do tráfico.219
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Os debates em reação aos postulados dos autores levaram a visões opostas, as teorias
afrocêntricas, e muitos foram os que retomaram a antiga perspectiva de Melville Herskovits,
que supervalorizou a importância das “sobrevivências” culturais africanas, demonstrando que
cada cultura possuía uma gramática própria que serviria de elemento organizador das novas
formulações. Uma nova divisão criada entre “afrocêntricos” de um lado (representados por
nomes como John Thornton e Paul Lovejoy) e “crioulistas” do outro (como Mintz e Price e Ira
Berlin), embora seja extremamente simplista e reducionista, exprime a dimensão política e
ideológica do debate.220 Os primeiros ancoravam-se no nacionalismo cultural negro, enquanto
os segundos foram taxados como eurocêntricos por basearem-se em um viés assimilacionista.
Muitos criticaram a ideia de que a crioulização consistisse em uma síntese rápida e em
desenvolvimento desde o início do contato entre as diferentes culturas envolvidas, mas, como
apontaram Mintz e Price, sua teoria aplicava-se à especificidade do Suriname.221
Paul Lovejoy, em contrapartida, elaborou suas críticas e propôs um modelo de
crioulização gradual por estágios, o que solucionaria o problema do “processo rápido”. Já a
partir da ênfase na agência dos africanos nos contextos pré e pós-travessia atlântica e na
permanência das identidades étnicas africanas no Novo Mundo, John Thornton222 questionou a
heterogeneidade cultural africana e o impacto negativo do tráfico na transmissão cultural entre
África e Américas. Argumentou que a crioulização deveria ser vista como um processo que
teve seu início na África, apontando para o fato de que muitos escravizados já eram habituados
ao contato e à hibridação cultural entre os diversos povos africanos e depois com a presença do
europeu.223 Contudo, como alegou Price posteriormente às críticas recebidas, seu modelo
analítico nunca apontou para uma confusão cultural e nem para a diversidade cultural como
uma barreira, antes apresentaram tal diversidade africana como um incentivo ao sincretismo e
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à crioulização. Além disso, a ideia de que os africanos “partiram do zero” ao chegar às Américas
já não era endossada por ninguém há anos.224
Ira Berlin, retomando as discussões a respeito da crioulização, identificou o crioulo225
atlântico como um intermediário cultural criado nos portos comerciais – um ambiente de
contato –, familiarizado com os costumes, as línguas e as religiões dos africanos e dos europeus.
Ou seja, ressaltava o longo período de contato entre europeus e africanos anteriormente à
travessia. Seus estudos buscavam compreender o passado africano e afro-americano a partir de
relações interculturais.226 Nos Estados Unidos, o crioulo atlântico foi considerado como o
elemento dominante de uma primeira geração de africanos traficados, as “gerações de
travessia”, nos séculos XVI e XVII.227 “Como seus equivalentes africanos, os crioulos
atlânticos de origens europeia, sul-americanas e caribenha também se tornaram parte das
gerações de travessia da América negra.”228 Diferente do percurso que normalmente associa o
africano e o crioulo como dois estágios consecutivos de um processo de mudança de geração,
Ira Berlin também aludiu para a transição em sentido oposto, o movimento que levaria o crioulo
à africanização. Diferentes percursos possíveis.229
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The assimilationist scenario assumes that "African" and "creole" were way stations of
generational change rather than cultural strategies that were manufactured and
remanufactured and that the vectors of change moved in only one direction-often
along a single track with Africans inexorably becoming creoles. Its emphasis on the
emer- gence of the creole-a self-sustaining, indigenous population-omits entirely an
essential element of the story: the charter generations, whose experience, knowledge,
and attitude were more akin to that of confident, sophisticated natives than of
vulnerable newcomers.230

Em outras palavras, refuta-se a ideia de que africano e crioulo correspondam apenas a
dois estágios irreversíveis de mudança de geração. “O que emerge dessa análise é uma
crioulização que vai além de um mero processo gradual, e aponta para a necessidade de um
modelo que poderíamos chamar de oscilatório ou pendular.”231 Tal modelo oscilaria
temporalmente, mas também com a diversidade da dinâmica espacial. A noção de “crioulo
atlântico” não se definia necessariamente pelo nascimento nas Américas, pela qualidade ou cor
da pele. A categoria ganhou o tom de estratégia cultural e política.

If slavery meant abuse and degradation, the experience of Atlantic creoles provided
strategies for limiting such maltreatment-contrary to notions that they were libidinous
heathens without family, economy, or society-and even for winning to freedom.
Freedom meant not only greater independence but also identification with the larger
group. Although the routes to social betterment were many, they generally involved
reattachment to a commu- nity through the agency of an influential patron or, better
yet, an established institution that could broker a slave's incorporation into the larger
society. Along the coast of Africa, Atlantic creoles often identified with the
appendages of European or African power-be they international mercantile
corporations or local chieftains-in hopes of relieving the stigma of other- ness-be it
enslavement, bastard birth, paganism, or race. They employed this strategy repeatedly
in mainland North America, as they tried to hurdle the boundaries of social and
cultural difference and establish a place for themselves. By linking themselves to the
most important edifices of the nascent European-American societies, Atlantic creoles
struggled to become part of a social order where exclusion or otherness-not
subordination- posed the greatest dangers.232

Ser africano ou crioulo, a africanização ou a crioulização, poderia depender tanto da
origem de nascimento como da própria escolha do indivíduo. Ou seja, o termo é (re)configurado
a fim de capturar a transformação cultural que poderia ou não estar atrelada à mudança de
geração. Segundo Luís Nicolau Parés, é preciso atentar-se para dois movimentos articulados,
“haveria o processo de longa duração de institucionalização da cultura crioula, envolvendo
africanos, europeus e seus descendentes, e o processo de curta duração de integração a ela dos
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africanos recém-chegados”.233 Neste segundo processo haveria a necessidade de os africanos
adaptarem-se, para além da cultura europeia, à diversidade étnico-cultural das senzalas.
A condição de maior ou menor integração na cultura hegemônica, com a importância
ímpar da questão da língua e a aproximação da religião cristã, identificava-se com os termos
“ladino” e “boçal”. A crioulização de africanos e seus descendentes poderia ser considerada
como um processo de “ladinização”. Todavia, a dinâmica pendular permitia reorientações que
direcionassem à africanização, como a chegada de novos africanos com o tráfico atlântico,
“dependendo do seu peso demográfico, da sua homogeneidade étnica, das características da sua
cultura e, às vezes, até da idiossincrasia carismática dos seus líderes”, o que poderia “exercer
influência e modificar aspectos da cultura crioula local, dando-se, nesse caso, um processo
inverso de ‘boçalização’ ou ‘africanização’”.234 Havia ainda o âmbito dos comportamentos
individuais, com alternativas de africanos crioulizados e crioulos africanizados. “Crioulização
e africanização, portanto, devem ser entendidas como categorias interdependentes, imbricadas
uma na outra: a africanização só podia dar-se num contexto já crioulizado, enquanto a
crioulização só tem sentido como transformação de formas africanas.”235
Para alguns autores, como Luís Nicolau Parés, a crioulização vai remeter às noções de
hibridação e síntese cultural, com a assimilação de práticas e valores dominantes estabelecidos,
e com novas instituições e identidades compartilhadas. A crioulização, de maneira nenhuma, é
entendida como “mistura indiferenciada”, unilateral e sem conflitos. Alguns autores,236 por
outro lado, reforçaram que o conceito não deve ser confundido com o sincretismo ou a
hibridação, pois os indivíduos, a partir de uma reestruturação étnica na qual os elementos
identitários são ressignificados em um novo contexto até surgir algo próprio do lugar, são,
portanto, vistos como produtos pertencentes ao local, e não como “misturas” oriundas de
códigos culturais das sociedades envolvidas.237
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Como alertou Richard Price,238 é possível a existência de estilos de vida sincréticos ou
multiculturais, sendo desnecessário estabelecer um modelo único. Ser crioulo remetia ao
contato biológico e/ou cultural entre sociedades africanas e europeias. Um processo de
ressignificação, reinterpretação e incorporação de novos elementos a partir das tradições e
heranças culturais. É comum pensarmos em hibridismos e sincretismos, como também na
adoção de estilos de vida policulturais, com a justaposição cumulativa de referentes culturais
distintos, mas não inconciliáveis e incoerentes, sendo preciso avaliar caso a caso. A noção de
“amálgama” de elementos deve ser analisada com cautela, considerando que o processo
consiste em uma via de mão dupla em que ambas as culturas em contato são transformadas, por
meio de conflitos, resistências, adaptação e ressignificação (assimilação, analogia, coerências).
Definir as noções de “crioulo”, “crioulidade” ou “crioulização”, como apontou
Roquinaldo Ferreira, é algo longe de ser consensual, por fazer referência a diferentes tipos de
sujeitos e a um complexo processo de reconfiguração cultural. É necessário “historicizar as
transformações das culturas africanas tomando a África como ponto de partida”.239 Este autor
constatou que o termo na África, embora também seja dúbio, era comumente destinado à
população negra cristã e ocidentalizada, tendo como pressuposto a assimilação de traços e
valores culturais europeus. Com o tempo, passou a expressar “transformações culturais e
identitárias de indivíduos envolvidos com o comércio atlântico – na condição de escravos,
escravocratas ou trabalhadores do tráfico”, o que já pressupõe maleabilidade e “capacidade de
transição entre universos culturais díspares, tendo caráter transracial e transcultural”.240
Nessa transição, os crioulos atlânticos possuíam características culturais e faziam parte
da África, da Europa e da América, os três mundos integrados, como proposto pela história
atlântica.241 Independentemente de local de nascimento ou qualidade social, seriam aqueles que
compartilhariam a cultura afro-europeia, sendo ainda agentes na dinâmica da diáspora atlântica.
Nem sempre a força motriz do processo de reordenamento cultural era de origem europeia,
podendo ser a cultura africana a dar o tom, como observado por Roquinaldo Ferreira para
Angola.242 Para Linda Heywood, esse fenômeno teria ocorrido como resultado da africanização
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dos colonizadores portugueses e de suas culturas. Na África Central os portugueses não teriam
encontrado dificuldades em se adaptar ao ambiente cultural africano, e, paralelamente, os
centro-africanos foram habilidosos em integrar de forma seletiva elementos da cultura europeia.
O processo de crioulização estava expresso nas relações sociais, nos rituais religiosos, no
cotidiano. Era um compartilhamento de costumes e trocas mútuas. Dessa forma, esses africanos
que partilhavam uma cultura afro-lusitana e eram escravizados “levaram elementos dessa
cultura para as fazendas, minas e centros urbanos das Américas. A cultura crioula que emergiu
entre as sociedades escravistas nas Américas tinha raízes profundas na África Central”.243
Muitos crioulos atlânticos viveram a experiência do cativeiro e da diáspora africana.
Observa-se que, em local intermediário, o crioulo manejava suas possibilidades, escolhas e
estratégias, caminhando entre os diferentes mundos em contato, aproximando-se dos
referenciais culturais e das relações sociais que lhe convinha em determinado momento de sua
vida. Por certo, seu posicionamento em meio a negociações interculturais e de caráter
fronteiriço não significava a anulação de estigmas construídos pelos dois lados. Ira Berlin
destacou a capacidade de criar comunidade própria, aproximando-se de sujeitos estabelecidos,
como um patrono influente, instituições e modos de vida das sociedades em formação no Novo
Mundo, compartilhando padrões de resistência, constituindo famílias e redes de parentesco,
alcançando distintas formas de liberdade, como a integração comunitária.244
Em vista das considerações expostas até aqui, foi possível visualizar, mesmo que de
forma sintética, um amplo e intenso debate entre “afrocêntricos/africanistas” e
“eurocêntricos/crioulistas”, que de maneira alguma esgota as discussões e aborda o elevado
número de estudiosos do assunto. Porém, como muitos modelos dicotômicos que tornam as
análises simplistas e infrutíferas, constata-se que a africanização e a crioulização são processos
que devem ser contextualizados. Os africanos chegaram ao Novo Mundo com suas heranças
culturais, mas também entraram em contato com uma grande diversidade de povos e culturas
em um novo contexto, o que influenciaria o movimento de reordenação cultural pendular, seja
no sentido à africanização ou à crioulização. Quanto à última, múltiplos processos de
crioulização existiram, tendo os cativos ou egressos do cativeiro feito uso de estratégias
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distintas, em paralelo às relações tecidas, por meio de alianças e dissensões, de acordo com as
procedências africanas oriundas da manutenção do tráfico.245
Os crioulos poderiam estar atrelados a uma identidade associada à pigmentação da pele
e à condição social, ao seio familiar ou à participação em determinados espaços de
sociabilidade, como irmandades, quilombos, corporações de militares e de ofícios. Pensada, em
geral, como uma espécie de dinâmica de hibridação cultural gerada e experienciada
principalmente por africanos, nem sempre os autores associaram a crioulização ao crescimento
demográfico dos negros nascidos nas Américas. E, como vimos, esse foi o principal significado
do termo “crioulo” em muitas fontes da América portuguesa, embora seja também pertencente
a um contexto muito mais amplo de relações escravistas que conectaram o atlântico. Por isso
propõe-se aqui uma interpretação mais abrangente, associando seu caráter demográfico e
cultural, tendo em vista as ressignificações da categoria e as estratégias sociais e políticas
empreendidas pelos próprios sujeitos, os ditos crioulos.
Empregado com uma miríade de sentidos na Europa, na África e nas Américas, em
contextos coloniais do Atlântico Negro, o vocábulo “crioulo” pode ter sido utilizado como
indicativo do sujeito “natural” ou “nacional” de um determinado lugar (em novo contexto, o
“próprio ao lugar”). Era nascido, integrado, pertencente a uma comunidade ou vizinhança,
intermediário e mediador em situação de contatos interculturais. Além disso, não deixava de
fazer referência a noções como “ocidentalização”246 ou “europeização”, isto é, à aproximação
ou assimilação das dominantes matrizes culturais europeias. Demarcava-se, por vezes, a
diferença do local de origem dos filhos em relação aos pais ou em relação a um deles em casos
de uniões mistas. Todavia, também existiam os crioulos filhos de crioulos. Era uma categoria
fronteiriça, de alteridade, de oposição a outros sujeitos nascidos em outro lugar, como África,
mas também Reinos Ibéricos, embora tenha sido apropriada pelos afrodescendentes das Minas
Setecentistas, que a considerariam, e, posteriormente, a reivindicariam, como uma relação de
continuidade entre os “nacionais do Reino e Conquista de Portugal”. Uma relação de afirmação
da categoria em constante construção. A representação crioula não se limitaria à qualidade
social registrada no batismo. É preciso pensar a partir do sentido político, das estratégias
coletivas vivenciadas durante a própria construção e ressignificação da categoria crioula.
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Estamos diante de contextos de circulação de categorias e expressões de identificação,
classificação e distinção na Íbero-América e demais conquistas na África e no Oriente, que
foram construídas, apropriadas e ressignificadas ao longo do tempo. Elas devem ser analisadas
em situações específicas em meio a relações dinâmicas, fluidas e complexas, tendo em vista
sua maleabilidade e inventabilidade na prática, com variadas associações entre si. Tais
expressões, que qualificavam ou desqualificavam os sujeitos e grupos, eram manejadas para
espelhar uma infinidade de atributos, como origem (linhagem, ascendência), limpeza ou
impureza (defeito) de sangue, religião, trabalho, cor (fenótipo), fisionomia, condição jurídica e
práticas cotidianas. A diversidade dessas expressões demonstra a (re)construção de sentidos nas
classificações, distinta das generalizações em macro categorias que começaram a se constituir
a partir do século XIX, como no caso de “africano”.
As categorias existiam na (co)existência das relações e na conflitualidade dinâmica, e,
por isso, não seria possível enrijecê-las em formatos explicativos limitados. As situações e
experiências são mais ricas, e é por elas que analisaremos a construção identitária na fluidez
das relações, em um jogo múltiplo e espelhar de identidades em coexistência. Um sujeito era
classificado na medida em que era “avaliado” em relação a outro. A percepção poderia mudar
a partir das relações em contraste. Os atributos poderiam ser relativizados, flexibilizados ou
alterados de acordo com quem seria “comparado” nas diferentes escalas hierárquicas étnicosociais (como qualidade social, condição jurídica, vizinhança e naturalidade). Ou seja, quem
era o crioulo em relação ao africano, ao pardo, ao branco? Diferentes “níveis” ou “escalas” de
cativeiros e liberdades, crioulização, africanização e mestiçagens devem ser dimensionados,
como veremos nas práticas associativas leigas.247 Dessa forma, nos questionamos, como parte
dos indivíduos reunidos sob a classificação de “pretos cativos e forros”, sob a devoção ao
Rosário, passaram a se identificar e se distinguir como “pretos crioulos” cativos, forros ou,
ainda, sem condição jurídica demarcada, atrelados ao culto mercedário?
1.3 O espaço confraternal e as Mercês crioulas nas Minas Setecentistas: grupos étnicosociais e identidades em disputa
1.3.1 Universo associativo leigo e identidades devocionais
“Os negros da costa da África têm uma igreja, a N. S.a do Rosário; os negros crioulos têm uma outra, e os
mulatos por sua vez têm a deles. A dos negros africanos não é menos bela; eles celebram festas da padroeira com
muita solenidade e todos os confrades, que são muito numerosos, esforçam-se por economizar cada um 600 réis
Um “crioulo atlântico”, como propunha Ira Berlin, poderia ser assim considerado por seu contato intermediário
com o tráfico, com marinheiros e diferentes agentes coloniais, embora pudesse ser visto de outra forma, como
africano, por outros nativos. BERLIN, Ira. From Creole to African..., op. cit.
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por ano para oferecer à sua igreja. Uma santa preta se vê sobre o altar-mor de N. S.a do Rosário, rodeada por
santos negros nos altares laterais.”248

A devoção mercedária manifestou-se das mais diversas formas em todo o além-mar,
quer por meio de ordens primeiras e segundas, ou de ordens terceiras e irmandades leigas. Tais
irmandades foram constituídas pelos arraiais e vilas das Minas Gerais a partir do segundo
quartel do Setecentos, alcançando certa particularidade não observada para outras capitanias:
sua fundação por um grupo étnico-social específico, os “pretos crioulos”. Ou seja, apenas nas
Minas Setecentistas encontra-se o predomínio de Irmandades das Mercês erigidas por crioulos,
embora também houvesse sujeitos de outras qualidades nestas agremiações, bem como crioulos
em outros sodalícios, como nas Irmandades do Rosário. Anderson Oliveira analisou casos, em
Vila Rica e Mariana, nos quais os crioulos reunidos nos templos dos pretos possuíram certa
preferência pelo culto à Santa Efigênia, participando de juizados devocionais, enquanto
africanos de distintas nações espalharam-se por outras devoções anexas.249
Em outras capitanias, certas vezes as Mercês não eram fundadas por crioulos ou foram
escolhidos outros oragos por eles, além de ter sido muito frequente a aliança com africanos, em
especial os angolas, como já como bem demonstrou Lucilene Reginaldo.250 Alianças entre
pretos e crioulos também existiram nas Gerais, dado o número de “nacionais” presentes em
Irmandades do Rosário, e, paralelamente, a devoção a outros patronos se consolidaria. Ao longo
do século XVIII, o culto à Senhora das Mercês atrairia parte dos crioulos que passariam a se
organizar separadamente, disseminando-se por muitas vilas e arraiais. Cabe-nos esboçar,
primeiramente, alguns exemplos de experiências dessas outras localidades.
De forma distinta de Minas Gerais, no Rio de Janeiro Setecentista, um documento da
década de 1770 constatava “várias irmandades de pretos com Igrejinhas” como “as Irmandades
das Mercês, e São Domingos, S. Felipe Tiago, O Menino Jesus, Santa Efigênia, e S. Elesbão,
N. S. da Lampadosa, S. Mateus, outra de São Benedito em Santo Antônio, o Senhor Jesus do
Cálix, N. S. de Belém e Santo Antônio da Mouraria”251, embora não especificasse distinções
entre africanos e afrodescendentes. Um emaranhado de possibilidades para a participação dos
crioulos em associações leigas fez com que Mariza Soares questionasse sua configuração e seus
interesses enquanto grupo coeso.
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Os crioulos formam um grupo no sentido estatístico mas é difícil avaliar se constituem
um grupo social. Quem é efetivamente assim designado? Têm os crioulos relação com
seus ascendentes? Criam formas próprias de sociabilidade? A Irmandade de Santana
é criada em 1735 por um grupo de crioulos mas já em meados do século XIX é
identificada como uma agremiação de militares. Haveria alguma relação entre eles? 252

Também fazemos as mesmas perguntas, elencando algumas hipóteses e respostas ao
longo da tese. Nas irmandades negras do Rio de Janeiro, a partir de subdivisões devocionais no
interior da Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, localizada na Igreja de São Domingos,
Mariza Soares identificou a atuação dos pretos minas-makis em rejeição aos pretos de
Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, constituindo novos laços sob os signos das almas e de
Nossa Senhora dos Remédios.253 Nota-se que o conflito desenrolar-se-á, como em outros casos,
sobretudo entre os africanos da Costa da Mina e os identificados como “crioulos africanos”.254
Já a Irmandade do Rosário e São Benedito era formada por angolas e crioulos, localizando-se
na matriz de São Sebastião até a construção de templo próprio, em 1725.
Inúmeras devoções ganharam espaço no Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XVIII,
não raras vezes havendo distintos oragos sob a proteção de uma mesma categoria social, em
irmandades e templos diversos. Os próprios pretos minas se dividiram em grupos em torno das
Irmandades de Santo Elesbão e Santa Efigênia, do Glorioso Santo da Mouraria, de Nossa
Senhora da Lampadosa (na Igreja do Rosário) e da devoção ao menino Jesus (na Igreja de São
Domingos). Independente disso, Mariza Soares alertou que tal fragmentação dos minas não
fosse interpretada como a formação de um grupo minoritário, pois tiveram presença
significativa entre os escravos africanos.255 Porém, nos questionamos, por que então caberia
apenas aos crioulos o questionamento de sua organização enquanto grupo coeso, não
configurado ao redor de uma mesma devoção ou irmandade? Seria melhor pensar na existência
de um quadro geral de grande diversidade devocional em meio às dinâmicas étnico-sociais e
escravistas na cidade do Rio de Janeiro Setecentista. Além de qualidade e “nações”, deve-se
levar em consideração as subdivisões por outros fatores, como a condição jurídica.
Mary Karasch ressaltou algumas dessas devoções organizadas em irmandades no Rio
de Janeiro. Dentre as agremiações destinadas aos “pretos nacionais”, observou uma Irmandade
de crioulos na Igreja de São Domingos e uma Irmandade de crioulos e soldados do regimento
de pardos na Capela de Santana, mencionando uma Irmandade das Mercês, composta de
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maneira geral por “homens de cor”, no Convento de Santo Antônio.256 Larissa Viana encontrou
uma menção a uma irmandade dita de crioulos, referindo-se à Irmandade das Mercês iniciada
em fins do século XVII, sediada na Capela de Nossa Senhora do Parto. Já Anderson Oliveira
considerou que esta irmandade, bem como a de São Jorge, ambas sediadas na Igreja do Parto
construída em 1653, destinava-se aos pardos.257 Nesse sentido, Larissa Viana identificou certo
enraizamento e continuidade de irmandades de pretos e pardos em detrimento da criação de
confrarias sob devoções mais intimamente relacionadas aos crioulos. Tal Irmandade das Mercês
alçou grau de ordem terceira em 1835.258 Encontramos aprovação de Compromisso, de 1828,
que não informava tratar-se de uma instituição crioula. Caso tenha sido, não foi, naquele
momento, representada publicamente dessa forma.259
Em outras pesquisas, Mary Karasch identificou uma Irmandade das Mercês, em
Compromisso do final da década de 1770, em São Joaquim de Cocal, Capitania de Goiás, que
unia pretos e crioulos, com a negociação de que em cada ano um deles ocuparia os cargos de
Rei e Rainha.260 Edimilson Siqueira também mencionou a Irmandade das Mercês dos Pretos
Cativos de Cocal, e encontrou, ainda, em Vila Boa de Goiás, crioulos reunidos, mas desta vez
sozinhos, sob a devoção de São Benedito.261 Em Compromisso de 1804, localizamos algumas
cláusulas direcionadas aos crioulos e à devoção ao santo negro. Nas palavras dos irmãos, São
Benedito “sendo igual, e de nossa cor", tornava-os comparavelmente dignos da aceitação de

“A principal distinção parece ter sido de cor entre pardos e negros, mas várias irmandades negras dividiram-se
por origem nacional. Na Lampadosa, onde havia uma irmandade de pardos e outra de negros, os pardos não podiam
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Tiago, na igreja de São Gonçalo Garcia, enquanto que os angolanos tinham Nossa Senhora de Belém, localizada
originalmente na Sé Velha, que outrora abrigara muitas irmandades negras. Outro grupo de minas sustentava Santa
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Nossa Senhora. A irmandade aceitava irmãos de qualquer sexo, qualidade e condição. Já o
capítulo referente aos ofícios administrativos apresentava restrição, “sendo todos crioulos”.262
Por outros tantos enredos, como, por exemplo, na Bahia, fora fundado, em 1735, um
convento das ursulinas sob a proteção das Mercês, já analisado por Luiz Mott.263 Por outro lado,
no que se refere às agremiações crioulas, Luís Nicolau Parés264 registrou a existência de uma
irmandade ao Bom Senhor Jesus dos Martírios, na capela da Barroquinha em Salvador, sendo
proibida a entrada de africanos. O oposto foi verificado em outro grêmio dos Martírios, dos
homens pretos da “nação gege”, no convento do Carmo na Vila de Cachoeira, ambas do século
XVIII. João José Reis ressaltou a devoção aos Martírios nesta localidade, visto que em
Compromisso de 1765 foram proibidos “os homens pretos nacionais da terra, a que vulgarmente
chamam crioulos, senão dando cada um de entrada dez mil réis”.265
Em Salvador, uma importante irmandade sob a devoção ao Rosário foi fundada em fins
do século XVII por pretos oriundos do tráfico na África Centro-Ocidental, a Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário das Portas do Carmo.266 Neste sodalício verificou-se, inclusive, uma
aliança formada entre angolas e crioulos – com exclusivismo em cargos dirigentes –, sobretudo
com a chegada de novas levas do tráfico no século seguinte, advindos da região ocidental
africana (sobretudo os jejes, numerosos entre membros, tornando-se maioria).267 Para além da
ancestralidade e da descendência, Lucilene Reginaldo destacou a intenção de afirmação de um
grupo diante da ameaça exposta por recém-chegados. Ou seja, o fenômeno conflitivo entre os
262
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opostos “estabelecidos e outsiders”, como teorizado por Norbert Elias e John Scotson.268 O
Rosário das Portas do Carmo transformou-se, na segunda metade do século XIX, em uma
irmandade crioula, não recebendo autorização para elevar-se à ordem terceira por autoridades
imperiais. Nota-se a agência crioula em alcançar novo patamar, que pode não ter sido uma
realidade sob o signo da devoção ao Rosário, mas foi para alguns mercedários.
Segundo João José Reis, como os africanos se subdividiam por suas etnias, era possível
a afirmação de segregações e uniões. O africano criaria a noção de “parente de nação”,
promovendo alianças inseridas em um parentesco simbólico.269 De acordo com Luiz Geraldo
Silva,270 para além de considerarmos essa aproximação entre crioulos e determinadas nações
africanas, como os angolas, em termos de alianças, devemos pensar em laços consanguíneos,
de parentesco e descendência, condicionados pelos locais de origem do tráfico. Para Luís
Nicolau Parés, os conflitos possivelmente eram menos frequentes entre africanos e crioulos de
primeira ou segunda geração, mais próximos dos referenciais de seus familiares e menos
assimilados aos costumes locais.271 Decerto, alguns crioulos organizaram-se mais fechados em
sua categoria, enquanto outros, com laços afetivos e inseridos em redes de sociabilidades
africanas, tenderam à africanização; e talvez não apenas os das primeiras gerações, sendo
possível pensar em outras escolhas e estratégias de vida. A origem auxiliara a reorganização
étnica e cultural nas Américas, mas essa pode não ter sido a única alternativa encontrada,
tornando visões de alianças e segregações rígidas mais fluidas.272
Outras irmandades destacaram-se na Bahia por conflitos desencadeados pelas relações
étnico-sociais. Uma delas foi a Irmandade do Senhor Bom Jesus da Redenção, na Capela do
Corpo Santo, reservada aos “pretos nacionais de fora da cidade”, vindos da Costa da Mina ou
Luanda; e, por isso, não seriam admitidos “toda qualidade de pretos crioulos”.273 Isto é, a
própria condição de “nacionais” entrou em disputa aqui entre africanos crioulizados e crioulos.
O Compromisso só alcançou aprovação em 1778, tendo a cláusula restritiva sido questionada
pelas autoridades responsáveis. Os irmãos justificaram sua atitude informando das desavenças
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existentes, com o intuito de evitar a propagação de ódios e dissensões, afirmando que eles não
eram os únicos a impor limites de acesso, como no Senhor dos Martírios dos crioulos.274
Dentre as instituições crioulas estava, em Vila de Cachoeira, na Freguesia de São
Gonçalo dos Campos, a Irmandade do Bom Jesus da Cruz dos Crioulos. Em suas normas,
redigidas em 1800, encontrava-se vedada a entrada de qualquer africano. Com estes exemplos
podemos constatar, como chamou atenção Lucilene Reginaldo, que conflitos entre pretos e
crioulos não devem ser vistos como absolutos, mas inseridos em contextos particulares.275 Por
vezes as confrarias que reuniram africanos e crioulos não deixaram de demarcar a ocupação de
cargos por ambos ou o revezamento anual, indicando que até mesmo as alianças não diluíam
possíveis distinções e divergências, o que também ocorria com as relações tecidas com outros
grupos, de outras qualidades sociais.
Marina de Mello e Souza também percebeu a união de angolas e crioulos em São Paulo,
em Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Era acordado em Compromisso que ambos
dividiriam os cargos da mesa administrativa, embora os títulos da realeza deveriam ser
ocupados pelos angolas. As festas de coroação de reis Congo eram práticas religiosas
constituídas em um novo contexto colonial e escravista, principalmente por grupos bantos. A
figura do “rei Congo teve o papel de aglutinador das comunidades negras, remetendo à terra
natal ao mesmo tempo que esta era despida de suas particularidades concretas, passando a ser
sentida como um lugar mítico”.276 Estas festividades estiveram presentes nas experiências
rituais da maioria dos sodalícios negros, remetendo a uma “africanização”277 dos costumes,
carregando consigo o contato e as trocas culturais existentes; mas foi prática ritual ausente nas
confrarias das Mercês de Minas Gerais, fundadas pelos crioulos que direcionaram a dinâmica
pendular no sentido à “crioulização”, mais afeitos aos elementos rituais católicos.
Já em Pernambuco, podemos citar a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios. Em
um primeiro momento, ela foi erigida na Igreja do Rosário dos Pretos da Vila do Recife,
274
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transferindo-se em 1775 para a Igreja de Nossa Senhora do Paraíso. Em seu Compromisso, os
irmãos definiam o acesso a pessoas “de cor preta”, com “informação de procedimento, e
naturalidade, que não sejam de gentio de Guine, ou do Reino de Angola".278 Outra irmandade
foi a do Rosário dos homens pretos da Vila de Goyanna. Ao instituírem as normas que os
regeria, em 1783, admitiam-se as pessoas de cor preta do Brasil, do Reino de Angola e o gentio
de Guiné, assim libertos como sujeitos, permitindo também pessoas brancas e pardas. Haveria
um juiz de Mesa, um escrivão, um procurador, um tesoureiro e 12 mordomos. Destes últimos,
seis seriam naturais do Brasil e seis do “gentio de Angola ou Costa de Leste”.279
Dessa forma, apontamos algumas das várias unidades corporativas que reuniram,
principalmente, crioulos e africanos centro-ocidentais.280 Maiores conflitos desenrolaram-se
entre os crioulos e os “pretos da Guiné”, advindos da África Ocidental. As alterações das
regiões de origem do tráfico em distintas localidades, ao longo do século XVIII, fizeram com
que determinados grupos étnicos e seus descendentes já estabelecidos em irmandades se vissem
confrontados por outras nações, remetendo a dinâmicas conflitivas entre estabelecidos e recémchegados.281 Estes últimos poderiam se organizar em agremiações instituídas e dirigidas por
grupos étnico-sociais já integrados à comunidade confraternal, e que buscariam a permanência
de sua proeminência, ou passariam a se organizar por meio de novas devoções. A união um
tanto quanto frequente de crioulos dos domínios da América, que possuíam distinções locais
entre si, e crioulos africanos, incluindo aqui as ilhas atlânticas, está relacionada à significação
da própria categoria crioula, bem como às dinâmicas de reorganização étnico-social em termos
de crioulização e africanização. Nesse sentido, reafirma-se a constituição histórica das
categorias de identificação, utilizadas pelos próprios agentes, tornando possível o
estabelecimento de identidades a partir da alteridade, por fronteiras, baseadas em limites
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negociados. A partir dos vínculos identitários criados, os confrades categorizavam a si e aos
outros, tendo a interação como propósito, seja por processos de assimilação ou exclusão. É o
que veremos também nas Minas Setecentistas.282
1.3.2 Os “crioulos das Mercês”: critérios de pertencimento comunitário nas Gerais
O dinamismo urbano alcançado pela economia aurífera, pelos ofícios e pelas relações
comerciais no Setecentos mineiro abriu um leque de horizontes de mobilidade.283 Ao longo do
século, a dinâmica escravista ampliaria os espaços e as possibilidades de atuação dos sujeitos,
seja por estratégias pessoais ou pela união em determinados grupos formados pelas clivagens
sociais resultantes da escravidão. Senhores e escravos eram agentes ativos e construtores de
relações sociais, que, embora tensas, estavam sujeitas a concessões e adequações de ambas as
partes.284 Esse contexto de negociações esteve presente em obras da teoria cristã e na narrativa
de viajantes que trilharam as vilas da Capitania.285 A abertura de perspectivas surgia em meio
a certos limites de uma sociedade herdeira dos padrões estamentais de Antigo Regime, como
honra e pureza de sangue, que impunham restrições aos espaços sociais, o acesso a ocupações
políticas, eclesiásticas e militares, e a determinadas irmandades e ordens terceiras.286
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Nas Gerais, o alvorecer do associativismo leigo sob a invocação de Nossa Senhora das
Mercês data do segundo quartel do século XVIII, chegando ao total de vinte e uma irmandades
em muitos arraiais e vilas (Quadro 01). Era a quarta devoção mais disseminada, superada apenas
pelo Rosário, Santíssimo Sacramento e São Miguel e Almas, irmandades iniciadas logo no
início do povoamento e, de forma geral, originadas nas primeiras capelas e matrizes.287
Contexto peculiar amplamente debatido pela historiografia, “a descoberta das Minas levava
para o interior do Brasil uma multidão de gente em busca de ouro e de aventura, e entre eles
não poucos religiosos”,288 embora a permanência do clero regular na região, com a instalação
de casas conventuais, fora proibida sob a alegação de seu envolvimento no extravio do ouro e
no estímulo ao não pagamento de impostos. Somava-se a isso que o controle político sobre a
atuação de fiéis e religiosos foi muito forte, em virtude de motins e rebeliões nos primeiros
decênios do século XVIII, com significativa participação de clérigos, vistos como líderes de
opinião e elementos desestabilizadores do sistema. As ordens regulares, como de jesuítas,
carmelitas e franciscanos, não se subordinavam à Coroa ou ao Bispado, mas apenas à própria
hierarquia a que pertenciam. As perseguições impediram que ordens primeiras tivessem papel
ativo, mas não foi possível controlar sua presença totalmente.289
Em carta régia de 12 de julho de 1722, enviada ao Governador da Capitania D. Lourenço
de Almeida, nota-se a presença de padres do convento das Mercês do Maranhão na região
mineradora, sendo solicitada a proibição de sua permanência, como de quaisquer outras ordens
regulares. O governador do Estado do Maranhão informara ao soberano, anteriormente, sobre
as Missões que vinham sendo realizadas, e que, para seu bom andamento, era necessário o
retorno de muitos religiosos que se encontravam ausentes de seus conventos, considerados
“apóstatas” que estavam “assistindo nessas Minas”. Sendo assim, era fundamental tomar a
“providência necessária, para que se recolham a eles, todos na primeira monção, e porque
convém que não só estes que constam da cópia da mesma lista dos religiosos de N. S. do Carmo
e das Mercês do dito Estado, mas todas as mais religiões saiam das Minas”, haja vista “a
experiência tem mostrando o grande prejuízo e perturbação que nelas fazem, para o que os
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mandareis notificar que até oito dias saiam das Minas e não o fazendo lhes sequestreis os bens
que tiverem e não os tendo os mandeis presos para o Rio de Janeiro e daí para este Reino”.290
A iniciativa régia foi provocada principalmente pela denúncia do governador, e pode ter
tido alguma relação com o novo comissário da Ordem. Em 1718, havia chegado ao Maranhão,
junto ao governador Bernardo Pereira de Berredo, o Comissário Geral Frei Miguel Ribeira.291
A presença dos frades mercedários nas Minas, a serviço das missões, pode ter levado à fundação
das irmandades dedicadas à Senhora das Mercês na região, pois ao percorrer inúmeros arraiais
e vilas, seriam capazes de inspirar a devoção de muitos através de suas palavras, e, como
estamos sugerindo, sobretudo os crioulos. Tais frades poderiam, inclusive, deslocar-se
espacialmente com a justificativa do recolhimento de esmolas para a libertação do cativeiro
mouro. O Governador da Capitania, Dom Lourenço de Almeida, em carta enviada ao Rei, em
04 de agosto de 1724, mencionou que estava tendo êxito na expulsão dos religiosos, não
alcançada por nenhum de seus antecessores, permitindo apenas “os que pedem para os lugares
santos de Jerusalém”.292 Vale lembrar que a devoção mercedária era bem conhecida pelo
primeiro bispo da diocese fundada em Mariana em meados do século, que teve em sua trajetória
a atuação no episcopado do Maranhão, desde 15 de junho 1739.293
A historiografia sobre o fenômeno confraternal em Minas Gerais já apontava como mais
antiga a Irmandade das Mercês estabelecida na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de
Antônio Dias, em Vila Rica, em 1743.294 No quadro abaixo, sistematizamos as agremiações
localizadas entre 1740 a 1820. As datas não expressam, necessariamente, seu ano de criação,
mas o registro mais antigo que teria sobrevivido ao tempo.295
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APM. Originais de Alvarás, Cartas e Ordens Régias, 1721-1725, Secretaria do Governo da Capitania - Seção
Colonial, SC-20, p. 21-22. Dentre os nomes dos mercedários que andavam pelas Minas fora da obediência do seu
Prelado, estavam, Pe. Fr. Joseph de Sousa Chamarate, Pe. Fr. Izidoro de Seixas e Pe. Fr. Ignácio de Almeida.
291
AZZI, Riolando. A Ordem das Mercês..., op. cit., p. 565.
292
APM. Transcrição de carta de D. Lourenço de Almeida de 04 de agosto de 1724. Transcrição da 02ª parte do
Códice 23, Seção Colonial. Registro de Alvarás, Cartas, Ordens Régias e Cartas do Governador ao Rei, 17211731. Revista do Arquivo Público Mineiro, p. 187.
293
VASCONCELOS, Diogo Luis de Almeida Pereira de; ANDRADE, Francisco Eduardo de; ANDRADE, Mariza
Guerra de. História da civilização mineira: Bispado de Mariana. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
294
Duas localidades apresentaram menções bibliográficas ou documentais com datações da década de 1730, a
Freguesia de Santo Antônio do Ribeirão de Santa Bárbara e a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Vila
do Príncipe. No primeiro caso, há um Livro de Receitas e Despesas localizado no Arquivo Eclesiástico da
Arquidiocese de Mariana, com data inicial de 1736. Contudo, as primeiras páginas encontram-se ilegíveis, o que
impede que afirmemos se tratar de uma Irmandade das Mercês. Quanto à segunda, não encontramos nenhuma
documentação com a data de 1735 referida em algumas publicações, como em Affonso Ávila. Como a irmandade
agregou Mercês e São Benedito, consultamos fontes referentes ao Rosário, na capela onde esteve localizada, mas
não encontramos nada que esclarecesse a questão. Supomos que as devoções podem ter sido iniciadas
separadamente, se reunindo na segunda metade do século XVIII. Cf. ÁVILA, Affonso (Org.). Atlas dos
Monumentos Históricos e Artísticos de Minas Gerais. Circuito do Diamante II. Serro. Fundação João Pinheiro.
295
Também foram encontrados livros no Arquivo da Arquidiocese de Mariana referentes ao século XIX:
Barbacena (1882), Cachoeira do Campo (1886), Campanha (1853), Itabira (1858), São Domingos do Prata (1873).
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Quadro 1- Irmandades de Nossa Senhora das Mercês (Capitania de Minas Gerais, 1740-1820)
Local
01. Antônio Pereira

02. Bento Rodrigues

03. Catas Altas de
Mato Dentro

04. Inficionado
(atual Santa Rita
Durão)

05. Mariana (vila
1711, cidade 1745)

06. São Caetano
(atual Monsenhor
Horta)

07. Sumidouro
(atual Padre Viegas)

08. São Manuel do
Rio Pomba e do
Peixe

Freguesia/Comarca
Freguesia de N. S. da Conceição
de Antônio Pereira, Comarca de
Vila Rica
Arraial, filial da Freguesia de N.
S. da Conceição dos Camargos,
Comarca de Vila Rica
Freguesia de N. S. da Conceição
de Catas Altas do Mato Dentro,
Comarca de Vila Rica

Ano
1761296

Igrejas
Capelinha das Mercês (ofícios e festas
a São Sebastião, Rosário e Mercês, s/d)

1815297

Igreja das Mercês, s/d

1794298

Não possuía capela própria

Freguesia de N. S. de Nazaré do
Inficionado, Comarca de Vila
Rica

1817299

Não possuía capela própria

Sede do Bispado, Comarca de
Vila Rica

1749300

Igreja das Mercês, aprox. 1769

Freguesia de São Caetano,
Comarca de Vila Rica

1797301

Não possuía capela própria

Freguesia de N. S. do Rosário
do Sumidouro, Comarca de Vila
Rica

1783302

Não possuía capela própria

Freguesia do Mártir São Manuel
do Rio Pomba e do Peixe,
Comarca de Vila Rica

1782303

Havia capela antes mesmo da
irmandade.

Algumas delas podem ter sido fundadas anteriormente, como supomos ser o caso de Campanha. No site da
prefeitura, por exemplo, há uma imagem que é indicada como sendo do século XVIII. Cf.
http://www.campanha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1428:2018-05-10-18-2305&catid=455:semana-de-museus&Itemid=248. Acesso em 30 mar. 2021. A imagem foi compartilhada pela
Profa. Patrícia Vargas, a quem agradeço pelas trocas, já desde a graduação.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Antônio Pereira. Livro de Receita e Despesa, 1761, Cód. 4015. Caio
Boschi estabeleceu a data de 1815. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 214.
297
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Bento Rodrigues. Livro de Recibos, 1815-1819, n. 23, prat. W.
298
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Catas Altas. Compromisso, 1794, n. 09. Caio Boschi menciona este
documento, mas ele está desaparecido do arquivo. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 214.
299
Data exposta por Caio Boschi. Ibidem, p. 215.
300
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03.
301
Data exposta por Caio Boschi. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 215.
302
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês do Sumidouro, 1783, Chancelaria da Ordem de Cristo,
D. Maria I, livro 15. Caio Boschi definiu a data de 1786.
303
AHU. [ant. 1782, Dezembro, 11] REQUERIMENTO do Pe. Manuel de Jesus Maria, vigário colado da freguesia
do Mártir São Manuel dos sertões dos rios da Pomba e do Peixe dos índios cropos e croatos, pedindo provisão para
erigir a Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês. AHU-Minas Gerais, cx. 118, doc. 94
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Freguesia de N. S. da Conceição
de Congonhas do Campo,
Comarca de Vila Rica

ant.
1769304

Localizada na Igreja do Rosário305

Freguesia de N. S. da Boa
Viagem de Itabira do Campo,
Comarca de Vila Rica

1818306

Localizada na matriz e depois na
Capela do Bom Senhor Jesus de
Matosinhos

ant.
1777307

Capela das Mercês, aprox. 1772308

11. São Bartolomeu

Freguesia de São Bartolomeu,
Comarca de Vila Rica

1743309

12. Vila Rica (vila,
1711)

Freguesia de N. S. da Conceição
de Antônio Dias, Comarca de
Vila Rica

Igreja de Bom Jesus dos Perdões,
doada em 1760; “Mercês de Baixo”

1754310

13. Vila Rica (vila,
1711)

Freguesia de N. S. do Pilar do
Ouro Preto, Comarca de Vila
Rica

Primeiramente na capela de São José;
Templo próprio: Mercês e Misericórdia
- “Mercês de Cima”, aprox. 1771-1793

14. Sabará (vila,
1711)

Freguesia de N. S. da Conceição
de Sabará, Comarca do Rio das
Velhas

aprox.
175559311

Igreja das Mercês ant. 1778;
1781 (data em que foi reformada)

Freguesia de Santo Antônio do
Ribeirão de Santa Bárbara,
Comarca Rio das Velhas
Arraial, filial da Freguesia de
Santo Antônio do Ribeirão de
Santa Bárbara, Comarca Rio das
Velhas

ant.
1782312

Primeiramente na matriz de Sto.
Antônio. Capela própria aprox. 1796
(há uma segunda data de 1784)313
Localizada na Capela do Rosário

09. Congonhas do
Campo

10. Itabira do
Campo (atual
Itabirito)

15. Santa Bárbara

16. São Gonçalo do
Rio Abaixo

304

1782314

Seu Compromisso data de 1802, identificada como arquiconfraria. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de
Congonhas do Campo. Resíduos Livros, 1802, n. 01, p. 03. A agremiação não consta no catálogo de Caio Boschi.
305
BORGES, Célia Maia. Op. cit., p. 115. Em 27 de janeiro de 1769 foi lançado termo autorizando a Irmandade
das Mercês a edificar altar na igreja do Rosário. AEAM. Irmandade de N. S. do Rosário de Congonhas do Campo.
Livro de Termo, 1757-1850, f. 12-13v.
306
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Itabirito. Compromisso, 1818-1820, n. 33, prat. L.
307
Em 1807 foi oficializada como “confraria secular”, com compromisso, mas expôs existir como devoção há
trinta anos. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de São Bartolomeu. Compromisso, 1807, arm. 08, prat. 01.
308
Segundo Alex Bohrer, a Capela de São Bartolomeu foi iniciada em 1772. Em relato de visitadores, de 1822,
apontava-se que ela estava por acabar, tendo sido iniciada há 40 anos. BOHRER, Alex Fernandes. A Talha do
Estilo Nacional Português em Minas Gerais. Contexto Sociocultural e Produção Artística. Tese (Doutorado em
História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015, p. 289-293.
309
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromisso, 1818-1820, cx.
01, prat. 41, est. 09.
310
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas, 1754-1830, v. 0035.
311
Em 1769 se tornava agregada à Irmandade das Mercês de Antônio Dias, em Vila Rica, embora já fosse
mencionada, na década de 1750, em requerimento mercedário coletivo enviado ao Conselho Ultramarino. AHU.
[1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de N. S. das Mercês a pedir licença para poderem
dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José do Rio
das Mortes e em outras. Anexo: carta, provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.
312
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Santa Bárbara. Livro de Receita e Despesa, 1736-1878, n. 11, prat.
X; Termos de Reunião, 1782-1881, n. 15, prat. X.
313
FONSECA E SILVA, Sebastião (Org.). Santa Bárbara: Patrimônio Protegido. Disponível em:
http://www.santabarbara.mg.gov.br/salvar_arquivo.aspx?cdLocal=2&arquivo={47820B27-7CD8-ED6A-DC676EEEBAC07AAA}.pdf. Acesso em 06 jun. 2019.
314
AEAM. Irmandade das Mercês de São Gonçalo do Rio Abaixo. Compromisso, 1782, arm. 08, prat. 01. Maria
Regina Quites aborda a mesma data na imagem das Mercês. QUITES, Maria Regina Emery. Esculturas
devocionais. Reflexões sobre critérios de conservação-restauração. Belo Horizonte: São Jerônimo, 2019.

87

17. Arraial do
Tejuco (atual
Diamantina)

18. Vila do Príncipe
(vila, 1714, atual
Serro)

19. São João Del Rei
(vila, 1713)

20. São José Del Rei
(vila, 1718, atual
Tiradentes)

21. Prados

Arraial, filial da Freguesia de N.
S. da Conceição da Vila do
Príncipe até 1819, Comarca do
Serro

1770315

Igreja das Mercês, aprox. 1778

Freguesia de N. S. da Conceição
da Vila do Príncipe, Comarca
do Serro

1785316

Localizada na capela do Rosário,
depois no Senhor Bom Jesus do
Matozinhos, 1787317

Freguesia de N. S. do Pilar,
Comarca Rio das Mortes

1751318

Igreja das Mercês, aprox. 1751-1757319

Freguesia de Santo Antônio,
Comarca Rio das Mortes

1757320

Igreja das Mercês, aprox. 1770-1789

Freguesia de N. S. da Conceição
de Prados, Comarca Rio das
Mortes

1784321

Localizada na Igreja do Rosário

Na Comarca de Vila Rica foi fundado o maior número de agremiações, um total de treze
instituições, possivelmente devido a seu caráter urbano, minerário, agrário e mercantil, sendo
sede dos poderes civil e eclesiástico. Nas Comarcas do Rio das Velhas e Rio das Mortes
surgiram três, e no Serro Frio apenas duas. A fundação de irmandades destinadas ao culto
mercedário foi iniciada, primeiramente, na sede das principais vilas mineradoras,
disseminando-se em seguida por freguesias ou arraiais vizinhos, sobretudo em um núcleo
central na Comarca de Vila Rica. As irmandades irradiaram da confraria originária para suas
proximidades, até que, em fins do século XVIII e início do XIX, outras fossem constituídas em
localidades mais distantes, pela expansão de presídias e agregações.
315

AEAD. Irmandade das Mercês de Diamantina. Livro de Receita e Despesa, 1770-1804, cx. 373, bloco A.
Segundo o site do Iphan, a irmandade dataria de 1735, sendo citado um documento não encontrado: Arquivo
do Palácio Arquiepiscopal de Diamantina. Compromisso da Confraria de Nossa Senhora das Mercês ereta na
Capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos da Freguesia do Serro, 1735-1848. Identificamos apenas um
Compromisso de meados do século XIX. Caio Boschi definira a data de 1800, mas conferimos como data mais
antiga um livro de 1785. AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila do Príncipe. Livro de Assentos, 17851845, cx. 390. Segundo o Iphan, “parece que os confrades das Mercês, agrupados na sua associação desde 1735 e
que se reuniam comumente na capela do Rosário, desistiram do projeto de uma igreja particular para a Irmandade,
passando a colaborar na construção da igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos [...]”. Cf.
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1446. Acesso em 01 mai. 2019.
317
AHU. [ant. 1798, Setembro, 24] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e
São Benedito da Vila do Príncipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo a confirmação do seu compromisso. Anexo:
certidão, requerimento, cartas. AHU-Minas Gerais, cx. 145, doc. 48.
318
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 223. Cf. ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S.
das Mercês de São João del-Rei, 1751. Chancelaria da Ordem de Cristo, Antiga, Livro 283, f. 153v.-158.
319
Em São João Del Rei a Igreja das Mercês já existia em 1750, como sugere o primeiro compromisso remetido à
Coroa em 1751, reformado em 1805. DELFINO, Leonara Lacerda. Op. cit., p. 121.
320
Anteriormente localizada na Igreja do Rosário. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 224.
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AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de Prados. Livro de Recibos, 1784-1850, cx. 01, n. 02.
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Mapa 1 - Espacialização das Irmandades das Mercês na Capitania de Minas Gerais.
Legenda: 01) Vila Rica (1743 / 1754), 02) Mariana (1749), 03) São João Del Rei (1751), 04) São José Del Rei
(1757), 05) Sabará (aprox. 1755-59); 06) Antônio Pereira (1761), 07) Congonhas do Campo (ant. 1769), 08)
Tejuco (1770), 09) São Bartolomeu (1777), 10) São Manuel do Rio Pomba e do Peixe (1782), 11) Santa Bárbara
(ant. 1782), 12) São Gonçalo de Rio Abaixo (1782), 13) Sumidouro (1783), 14) Prados (1784), 15) Vila do
Príncipe (1785), 16) Catas Altas do Mato Dentro (1794), 17) São Caetano (1797), 18) Bento Rodrigues (1815),
19) Inficionado (1817), 20) Itabira do Campo (1818).322
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Fonte: APM. Mapa (adaptado) da Capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas, José Joaquim da
Rocha, 1778. Coleção de documentos cartográficos do Arquivo Público Mineiro. Reprodução do original que se
conserva na 03.ª seção do estado maior do exército. 46,5x39,0 cm. Escala indicada em léguas. APM - 085(01).
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O culto mercedário em Minas Gerais esteve associado ao agenciamento dos “pretos
crioulos”, representados como os “vulgarmente chamados crioulos”, “possuidores do acidente
de cor”, e “nacionais do Reino e Conquista de Portugal”, de acordo com seus próprios Livros
de Compromisso. O vocábulo “negro” foi destinado aos africanos, sendo sinônimo de escravo,
enquanto “‘preto’, porém, parece ter sido um termo um pouco mais neutro para ‘negro’,
especialmente nos casos em que a nacionalidade ou o status legal de uma pessoa negra era
desconhecido”.323 Isso justifica o uso de “pretos crioulos” pelos membros das Mercês,
demarcando a cor e a procedência, mas deixando incerta a condição jurídica.
No dicionário de Raphael Bluteau, “acidente” referia-se ao que não era essencial, nem
da substância das coisas, fundamentado pela metafísica aristotélica, leitura cara à Escolástica
Medieval e Barroca (Segunda Escolástica). Em sua “teoria do ser”, Aristóteles fez algumas
distinções básicas, como entre a essência e o acidente. A essência correspondia a tudo aquilo
“que é”, o suporte dos predicados, enquanto o acidente, às características mutáveis e
variáveis.324 Este último era, nas palavras de Aristóteles, em sua obra “Tópicos”, “algo que
pode pertencer ou não pertencer a alguma coisa, sem que por isso a coisa deixe de ser ela
mesma”.325 No decorrer da Idade Média, São Tomás de Aquino apropriou-se da teoria para
abordar a questão da cor, já pautada em uma concepção hierárquica entre o branco e o negro.

Segundo ele, a essência da humanidade é única e divina, tendo o homem que ser
compreendido por esta essência, uma vez que fora criado à imagem e semelhança de
Deus. Além desta essência, o homem comportaria a matéria individual e os acidentes
que o individualizam. Esta noção de humanidade não compreende, portanto, a carne,
os ossos, a brancura ou a negritude; ou seja, atributos que foram dados como forma
de individualização. Branco e negro são, deste modo, acidentes que constituem uma
diferença específica. É preciso salientar, contudo, que, no momento em que tal
reflexão foi elaborada, não se tinha a questão dos africanos como um problema
central; tal análise foi feita como uma especulação de caráter geral. 326

Quando os contatos entre o Ocidente cristão e a África se intensificaram, o discurso em
torno da cor se estabelecera para a compreensão do “outro”, como pode ser observado em
inúmeros textos produzidos por religiosos, pautados na revitalização da Escolástica por toda
Idade Moderna. Esse “sistema de cores” estava inserido em um campo cultural definido na
Europa Ocidental desde o medievo, no qual o preto ou o negro significavam o preço do castigo
aos pecadores, aos desprovidos da “graça divina”, ao passo em que o branco era a cor dos bons
323

KARASCH, Mary. A vida dos escravos..., op. cit., p. 37.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos de Cor..., op. cit., p. 20.
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ARISTÓTELES. Tópicos. Versão digitalizada. CultVox, 2000. Cf. Livro I, p. 05. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000069.pdf. Acesso em 05 ago. 2021.
326
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos de Cor..., op. cit., p. 20.
324
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e recompensados. A expressão “acidente de cor” apontava para uma possibilidade de reversão
ou atenuação por meio de virtudes e pela submissão aos dogmas cristãos. Era uma condição
mutável, observada aqui pela participação em irmandades de “homens de cor”, que, em algum
momento de sua vida ou por algum de seus familiares, estiveram associados ao cativeiro. A
adversidade da cor “não representava empecilho quando se seguia o caminho correto, isto é, os
passos da verdadeira e única igreja, e da verdadeira e única fé”.327
A Irmandade do Santo Escapulário da Gloriosa Virgem Nossa Senhora das Mercês e
Redenção dos Cativos de Mariana, filial da Santa Sé Catedral, foi criada em 1749, conforme
consta em sua documentação mais antiga, um Livro de Entrada de Irmãos, e em Termo de
Sujeição à jurisdição ordinária assinada pelos “crioulos de Nossa Senhora das Mercês” no
mesmo ano.328 Decerto, a fundação da devoção e sua aprovação pelo bispo ocorreram de forma
conjunta pelo fato da irmandade estar localizada na sede episcopal. Ao se firmar
institucionalmente como uma associação fundada pelos “pretos crioulos”, em Compromisso de
1771, demarcavam distinções de qualidade, cor e procedência, e enfatizavam serem “nacionais
do Reino e Conquista de Portugal”. A escolha do termo “nacional” não foi por acaso, referindose ao sujeito, não estrangeiro ou forasteiro, que seguia os costumes de uma nação.329
Ao fazer petição para entrar, os fiéis deveriam informar nome dos pais, pátria e onde
foram batizados, não sendo admitidos ladrões, vadios, feiticeiros e revoltosos. Representaramse, ainda, como escravos e servos da Virgem das Mercês. Conforme expressaram em suas
normas, não seriam admitidos naturais da “Ethiopia”, salvo os da “Ilha de São Thomé”, por
serem considerados seus semelhantes.330 A admissão seria possível apenas em caso de irmãos
casados com preta da “Ethiopia”. Além disso, registrava-se a aceitação de brancos e pardos, e
todos lucrariam “das indulgências que ganha quem entra por irmão nesta santa irmandade”. Em
seu Compromisso, esses crioulos agenciados sob o signo da devoção mercedária, que
começaram a se reunir a partir de meados do século XVIII, pretenderam, à sua maneira,
distinguir-se dos africanos traficados nos espaços de representação pública, embora achassem
importante pontuar algumas ressalvas.
Anderson Oliveira, ao tratar da hagiografia dos santos Elesbão e Efigênia, recuperou os
significados de “Etiópia”, da Antiguidade à Idade Moderna.
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Um dos pontos-chave da leitura que a Idade Média fez sobre a África foi a
superposição de termos na designação e mapeamento do continente. O termo Etiópia
expressava uma síntese de toda a África subsaariana. No século XIV, constantemente,
encontrava-se nas obras de intelectuais medievais o termo Etiópia como sinônimo de
África. Deste modo, o termo era dotado de uma vastidão que criava uma imprecisão
sobre o que se falava, dando margem a uma série de construções imaginárias sobre a
Etiópia e/ou África. A base destas construções adveio, efetivamente, da leitura dos
clássicos. [...] De origem grega, a palavra Etiópia iria designar as populações de ‘face
queimada’, passando a região a ser definida a partir de sua população.331

A “nação etíope”, negra, a princípio, “seria gentia, porque em grande parte das terras
da África não chegara a pregação da Palavra”.332 Todavia, como a África do Norte, a chamada
Etiópia era tida como espaço assolado pelo mouro, que havia negado a Palavra. Não raras vezes
o continente fora generalizado de tal forma,333 o que poderia justificar uma repulsa em relação
ao Islão pelo emprego do termo nos Livros de Compromisso crioulos. O africano poderia ser
considerado em termos de sua gentilidade, pela falta de instrução e ignorância, ou como infiel,
aquele que conheceu, negou e passou a combater os povos católicos. Todavia, se sobressaía a
visão de que “o etíope ainda que gentio, ao contrário do mouro, não era um oponente da
Cristandade, podendo e devendo ser conquistado e convertido”.334 Práticas mágicas e o medo
generalizado que inspiravam na população influenciariam o distanciamento aos naturais da
Etiópia, identificados como pertencentes a outras religiosidades não-cristãs. Segundo Eduardo
França Paiva, os negros mandingas, por exemplo, empregavam “técnicas e crenças mágicas que
há séculos dominavam e usavam em áreas da África subsaariana, chamada de ‘Terra dos
Negros’, de ‘Guiné’, de ‘Sudão’ e, por vezes, de ‘Etiópia’”.335
Sobretudo os “pretos da Guiné” foram, em muitos casos, apontados pela manifestação
de “gentilidades”, como na visita pastoral na antiga Vila do Carmo, posterior cidade de
Mariana, nos idos de 1726, quando Dom Frei Antônio de Guadalupe expôs que “alguns
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Escravos principalmente da costa da Mina retêm em si ainda relíquias da sua gentilidade”.336
Mariza Soares analisou Compromisso de devoção às almas do purgatório organizada pelos
minas no Rio de Janeiro, em fins do século XVIII,337 no qual a questão dos gentilismos era tema
de preocupação e de normatização, lembrando ainda que o termo se tratava de práticas coletivas,
e não individuais, como a feitiçaria.338 Essa congregação fazia uma oposição clara a outros
grupos étnicos, como aos angolas. Pelas narrativas dos fundadores, Francisco Alves Souza e
Gonçalo Cordeiro, buscava-se traçar uma relação de ancestralidade entre eles e o reino Maki
da Costa da Mina, apontando a presença cristã na África, combatendo, também lá, as práticas
gentílicas dos daomeanos que estavam em sua irmandade. Eles opunham-se aos que, mesmo
após o batismo, permaneciam gentios, o que demonstra a alternância do ponto de vista entre os
próprios africanos da África Ocidental e Central. A chegada frequente de africanos aparecia
como problema, trazendo a ameaça de novas crenças e rituais. O gentilismo representava
também o retorno de convertidos às práticas gentílicas, mágico-religiosas, consideradas crime
dentro da lógica inquisitorial. O “discurso gentílico” seria usado de múltiplas formas a quem
interessasse o reconhecimento de sua instituição sob os dogmas cristãos.
Como abordado anteriormente, o vocábulo crioulo era o designativo mais comum ao
preto nascido no Brasil, mas, ocasionalmente, era utilizado em colônias portuguesas da África:
“os crioulos africanos vinham geralmente de uma das colônias portuguesas na África, tais como
Cabo Verde, ilha do Príncipe, São Tomé, Angola ou Moçambique”.339 Os crioulos das Mercês
mantinham um discurso comum a outras corporações de mesma invocação, especificando a
permissão de acesso somente aos habitantes da Ilha de São Tomé, sem determinar o motivo de
os considerarem seus semelhantes ou, ainda, sem deixar pistas para o peso dado à ideia de
conquista exclusivamente ao território americano. No caso das ilhas atlânticas, ambas foram
conquistas, colônias povoadas pelos portugueses, com a recorrência de terras cultivadas e
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engenhos de açúcar, semelhante às experiências da América portuguesa, não sendo pautadas
apenas em relações comerciais e feitorias, como em outras partes da África.340
Gerhard Seibert341 aponta São Tomé como uma das primeiras sociedades crioulas do
mundo atlântico, enfatizando processos de crioulização e mestiçagem. Devido às limitações
geográficas e climáticas, e, com isso, ao menor interesse econômico por parte dos portugueses,
a presença de brancos na ilha foi reduzida e temporária, em comparação a Cabo Verde.342
Ressaltou-se a forte presença do cristianismo, bem como a predominância da língua portuguesa
e de escravizados provenientes do Congo e de Angola. Haveria grande trânsito no século XVIII,
já que “os negreiros da Bahia, à ida e à vinda da costa da Mina, tinham de escalar em São Tomé
pagando impostos”.343 Entre finais do século XVII a meados do XIX, a diocese em São Tomé
pertenceu à arquidiocese da Bahia, sendo formado um clero de negros e mestiços forros nas
freguesias. Alexandre Marcussi também sintetizou a importante atuação das dioceses e ordens
religiosas nas ilhas atlânticas, assim como da formação de um clero nativo, sobretudo na costa
centro-africana, a partir do arquipélago de São Tomé.344
O destaque da Companhia de Jesus na catequese e nos seminários foi fundamental para
a propagação da devoção ao Rosário. A partir de suas análises sobre os crioulos atlânticos, Ira
Berlin abordou que “dentro dos impérios português e espanhol”, foi criada “uma rede
intercontinental de confradias, de modo que no século XVII a rede de irmandades religiosas
“Colônia açucareira e plataforma giratória da frota negreira, São Thomé reexporta para a América portuguesa
indivíduos mais resistentes às doenças europeias ou oriundas do litoral africano, versados na língua geral lusoafricana – a ‘língua de São Thomé’, idioma negreiro – e por vezes já treinados no fabrico do açúcar. Para o colonato
são-tomense, traficar negros torna-se mais interessante do que plantar cana.” ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op.
cit., p. 65. São Tomé teria sido espaço de experiências, sendo as ilhas atlânticas como “laboratórios” portugueses.
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negras se estendia de Lisboa a São Tomé, Angola e Brasil”.345 Em São Tomé as Irmandades do
Rosário passaram a ser compostas, em sua maioria, por cristãos nativos de qualquer qualidade
e condição, incluindo os escravos recém-batizados.346 Após fundação do sodalício, em 1526,
os pretos alcançariam, posteriormente, o privilégio de alforriar membros escravos, em meio a
outros benefícios conquistados relacionados à libertação e à habilitação, como a participação
em ofícios camarários e milícias.347 Houve constante disputa por poder, ocupação de cargos
institucionais e vantagens econômicas, e a hierarquia “no arquipélago foi frequentemente
contestada. São Tomé foi marcado por instabilidade política causada pelos muitos conflitos
entre governador, câmara municipal e bispo”. Além disso, “disputas envolveram funcionários
reinóis e oficiais crioulos”, informações que certamente transitavam pelo atlântico.348
Os africanos e alguns de seus descendentes, em Mariana, se agremiavam às Irmandades
de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, localizadas na Igreja do Rosário
e anteriores ao ano de 1715, sendo as duas últimas possuidoras de Livros de Entradas de Irmãos
próprios, datados de 1727 e 1737, respectivamente.349 Célia Borges apontou que, “em fins do
século XVIII, os crioulos começaram a suplantar os africanos nas Confrarias do Rosário de São
João Del Rei, Mariana, Alto da Cruz, o que parece ter sido uma tendência geral”.350 Em pesquisa
posterior, Fernanda Pinheiro apresentou ponto de vista distinto, pois, enquanto no último
decênio a Irmandade do Rosário de Mariana recebia noventa e quatro membros, a das Mercês
recebia cerca de oitocentos e oitenta e cinco matrículas entre 1790-1815. Dentre os africanos,
Célia Borges contabilizou a predominância de pretos minas no Rosário, entre 1750 e 1808,
seguidos dos angolas, mas Fernanda Pinheiro ressaltou que na segunda metade do século XVIII
os centro-africanos foram mais numerosos que os ocidentais.351 Segundo Anderson Oliveira, os
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crioulos reunidos no templo dos pretos possuiriam certa preferência pelo culto à Santa
Efigênia.352 A Irmandade das Mercês apareceria, assim, como outra via possível para alguns
crioulos (crioulização), enquanto outros desenvolveram distintas formas de estratégias, como,
por exemplo, mantendo-se associados aos pretos do Rosário ou constituindo nova devoção na
capela da mesma patrona (africanização).353
Em outros enredos e localidades a Senhora das Mercês também foi tida como advogada
e soberana protetora de grupos de “pretos crioulos”, muito embora nem todas as agremiações
restringissem a entrada apenas a este segmento social, ou inclusive o acesso aos cargos
diretivos.354 Na Freguesia de São Bartolomeu os homens pretos “vulgarmente chamados
crioulos” determinaram que em seu sodalício fossem admitidas e elegíveis todas as pessoas, de
ambos os sexos, libertos e cativos. Estes últimos deveriam consultar antecipadamente a vontade
do senhor. No Arraial de São Gonçalo de Rio Abaixo, em irmandade ereta na capela do Rosário,
era admitida toda a qualidade de pessoa cristã, homens e mulheres que deveriam fazer petição
com seus nomes, pátrias e locais de moradia. Os crioulos manifestaram em seu Compromisso
que se consideravam impuros, indivíduos com o “acidente de cor”, e esperavam que fossem
remidos os “do espiritual e temporal cativeiro em vida”, e, em morte, que lograssem “aquelas
mercês que a vós intitulam e a nós honram”. Assim, receberiam todos o “santo escapulário das
Mercês”, com as indulgências concedidas pelos Sumos Pontífices.355
Em Vila Real de Sabará os devotos mercedários oficializaram seu Compromisso em
1778, embora já se reunissem antes disso, desde a década de 1750. Em termo de reunião de 17
de setembro de 1769, essa agremiação tornou-se confraria agregada da Irmandade das Mercês
de Vila Rica, da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Nesse encontro,
promovido pela ida do procurador Domingos de Souza à capital, tendo em mãos uma carta de
352
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súplica assinada pelos envolvidos, era acordada a agregação das associações, e os crioulos de
Sabará passaram a estar autorizados a eleger capelão-comissário e a compartilhar benefícios
espirituais, bem como se comprometeram a remeter informações sobre assentos e eleições,
assim como a “quarta parte” de seus recursos financeiros para Antônio Dias. Eles acreditavam
que atrairiam maior número de fiéis ao louvor da Virgem. Em 31 de agosto de 1771 fora enviada
uma lista com sessenta membros a serem inseridos nos assentos da agregante.356
Conjugado a outros recursos simbólicos,357 as confrarias tomavam forma pública e
socialmente relevante também por meio de suas capelas. A construção da Igreja de Nossa
Senhora das Mercês de Sabará é também anterior a 1778, embora não seja possível assegurar a
data exata de ereção da irmandade e de seu templo. Em 1781, a imagem das Mercês foi levada
para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, para ser colocada no altar da epístola até que a capela
de sua irmandade fosse reformada. Enquanto esteve no Carmo, a imagem foi venerada e
festejada pelo juiz e mais irmãos agremiados às Mercês, conforme exposto em termo de
recebimento elaborado no consistório da Ordem Terceira.358
Os irmãos, representados como crioulos, expuseram logo de início serem possuidores
do acidente da cor, libertos no temporal, mas escravos da Virgem no espiritual, a fim de que
fossem remidos todos os irmãos “do espiritual e corporal cativeiro em vida e morte”, como já
narrava o sermão de Padre Antônio Vieira.359 Bem detalhistas no relato dos capítulos, eles
discorreram sobre o que era prática comum entre as Irmandades das Mercês, devido ao contato
existente entre as associações – tanto por meio de correspondência, como da ida de
procuradores para a realização de reuniões de mesa – e à circulação dos Compromissos como
modelo, e se posicionaram quanto à admissão e acesso aos cargos diretivos.
Suposto a fundação primeira e as mais que há desta santa confraria de Nossa Senhora
das Mercês fosse somente de crioulos de cor preta nacionais do Reino e conquista de
Portugal, com exclusão dos naturais da Etiópia pelas razões que assim os
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persuadiram admitirem os naturais da Ilha de São Tomé, por nos serem semelhantes
nos movem outras causas para admitirmos mulheres naturais da Etiópia e, assim mais
as pessoas brancas e pardas, com a condição, porém, destas mulheres não terem em
tempo algum cargo algum na Confraria, exceto irmãs do culto divino e bem assim
pardos, excetuando os brancos, a quem só poderemos admitir ao cargo de
tesoureiro.360

Pelo visto, a escolha devocional mercedária tornou-se usual pelos “crioulos de cor
preta”, “nacionais do Reino e conquista de Portugal”. Tudo indica que a proliferação dessas
associações pelas Minas Setecentistas ocorrera por meio da circulação de informações e
registros documentais pelos arraiais e vilas, inspirando e adquirindo adeptos. Certamente a
referida “fundação primeira” teria sido a dos crioulos de Antônio Dias, em Vila Rica, já que os
devotos de Sabará buscaram com ela constituir uma rede de sociabilidades por agregação. Esses
grêmios se agenciaram investindo em sua posição de “fidelíssimos vassalos”, como ao se
comprometerem a dizer missas no primeiro sábado de outubro “pelas Felicidades” de Sua
Majestade Fidelíssima. Também enfatizaram pontos importantes em relação às suas percepções
quanto ao cativeiro e à função redentora. Para a noite do nascimento de Cristo, estipulavam a
realização de três missas rezadas em atenção à Mesa e aos “irmãos vivos cristãos que estão em
cativeiro pela sua redenção perseverança e constância na Santa Fé”. 361
No que tange às exigências para seus oficiais, observou-se a reserva aos crioulos. Para
tesoureiro, especificamente, poderia ser eleito homem branco ou crioulo forro. Além dos ofícios
mais importantes, como juiz, escrivão, tesoureiro e procurador, havia a necessidade de os
irmãos de mesa serem todos “crioulos da nossa cor preta”. Porém, existiam “outras causas”
para admitirem mulheres naturais da Etiópia – possivelmente as relações maternais, os enlaces
matrimoniais, a grande participação feminina em “irmandades de cor” ou, ainda, o
posicionamento social e econômico alcançado por muitas delas –, e, em certos cargos
femininos, abria-se a ressalva para tais pretas da Costa da Mina e Angola, como as irmãs do
culto divino. Este é um forte indício da importância da integração feminina nas corporações,
desembolsando somas essenciais em esmolas e juizados, e da mobilidade alcançada, a custa de
seu trabalho e das relações tecidas, por muitas das mulheres “de cor”, não apenas nativas, mas
também africanas, como será demonstrado posteriormente.
Ao irmão procurador cabia a nomeação de quatro irmãos para serem andadores, dois do
Bairro da Barra e dois do Bairro da Igreja Grande (referência à nova edificação da matriz de
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Nossa Senhora da Conceição em relação à capela primitiva), que, segundo Zoroastro Vianna
Passos,362 foram dois núcleos de povoação dos mais importantes. Estava ao encargo do juiz
escolher um de cada bairro para que as informações, esmolas e serviços prestados abarcassem
toda a vila. Esses bairros foram núcleos que se formaram no processo de ocupação, que se
comunicavam por rio e caminhos abertos em matas nos morros. O principal morro de passagem
era onde estava a Igreja das Mercês,363 hoje morro da Intendência.364 Conforme Compromisso,
sempre para juiz, escrivão, tesoureiro, procurador, sacristão e andadores serão
pessoas livres por serem as principais figuras do corpo desta confraria, que podem
requerer em juízo; como por rara vez sucede haver escrivão preto de boa capacidade
expedição de sua obrigação e, por falta disso, resulta grande prejuízo às confrarias,
pode-se a crédito dela e de seu procurador e tesoureiro ordenamos que havendo de
achar escrivão com estas prerrogativas de capacidade e inteligência seja conservado
no cargo do escrivão e no tempo em que ser observado não tenha a obrigação de pagar
a mesada; o mesmo se contenha com o juiz quando for de utilidade à mesma confraria,
porém pagará meia mesada.365

Tais normas passariam por alterações algumas décadas depois. Em termo de 08 de abril
de 1818, era lida em reunião uma carta enviada pelo irmão José dos Santos Costa, solicitando
dispensa do cargo de juiz, para o qual havia sido eleito, cedendo-o para o Capitão João
Gualberto da Silva, o qual também não aceitava por já ter servido no ano anterior, sendo
necessária a realização de nova eleição. Os oficiais lembravam que não consentiam pardos e
pardas para tais cargos, tão somente homens de cor preta, e homens brancos para tesoureiro.
Todavia, abordaram que essa norma já havia sido modificada em termo de antigos irmãos, que,
devido às novas circunstâncias, decidiram alterar o capítulo para que pardos também fossem
permitidos, alcançando aprovação do Provedor de Capelas Antônio Luiz Pereira da Cunha, com
a ressalva de que procurassem o beneplácito de Sua Majestade. Tais pardos, ou sujeitos já

362

PASSOS, Zoroastro Vianna. Em torno da história de Sabará. Rio de Janeiro, 1940-1942, v. 01.
A Igreja foi tombada em 13 de junho de 1968, no Livro das Belas Artes. Por volta de 1781 “é o início da
reconstrução de um dos templos mais singelos de Sabará – o da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês,
curiosamente reedificado, talvez por insuficiência de recursos, ainda em barro e madeira”. ÁVILA, Affonso.
Igrejas e Capelas de Sabará. Revista Barroco, n. 08, p. 21-66, jul. 1976, p. 24. “Pelas características de estilo, que
denunciam as linhas simples predominantes na fase inicial da arquitetura religiosa mineira, a exemplo da própria
matriz de Sabará, supõe-se ter sido a igreja das Mercês edificada na primeira metade do século XVIII. Entretanto,
nas alturas de 1781 foi ela parcial ou totalmente reedificada [...]. Quarenta anos mais tarde, por ocasião de sua
visita pastoral de 1822 a Sabará, o Bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima Trindade, anotava que a capela
dos irmãos das Mercês possuía ‘um altar e ornamentos para o comum’, porém não estava acabada. [...] A edificação
veio a sofrer, posteriormente, outras reformas ou restaurações. Por decisão da mesa, datada de 22 de maio de 1825,
a Irmandade determinava fazer ‘precisos reparos na Igreja’, que ameaçava ‘grande ruína’.” Ibidem, p. 45.
364
FELIPPE, Janaína Mourão. Cartografias valorativas de Sabará-MG. A essencialidade da cidade patrimonial
metropolizada. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2016, p. 143.
365
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará, 1778. D. Maria I. Chancelaria da Ordem
de Cristo/Comuns - Livro 04, f. 26-39v. Capítulo 19, f. 35v. Grifo nosso.
363

99

representados sem as demarcações de qualidade e condição,366 poderiam ser, também,
descendentes dos crioulos que atuaram nas primeiras décadas da agremiação.
Como essa última exigência não havia sido observada, a Mesa decidia fazer novo termo
a fim de obter a real aprovação. Na ata seguinte, de 18 de outubro do mesmo ano, estando
presente o Desembargador da Relação da Bahia, Juiz de Fora e Provedor das Capelas José
Teixeira da Fonseca Vasconcelos, expuseram os irmãos que esta confraria não podia existir sem
que fossem eleitos homens e mulheres pardos ou brancos, devido ao fato de que os irmãos
pretos viviam ordinariamente no estado de indigência, solicitando, por isso, mais tempo para
conseguirem a confirmação do provimento. Pela falta de recursos para as despesas, não foi
possível enviar os documentos à Mesa da Consciência e Ordens, e o provedor alargou o prazo
para mais um ano, sob a pena de ficar a modificação sem valor. A ausência de crioulos para
ocupar os cargos e arcar com as esmolas necessárias levava à abertura das restrições impostas
por membros de outrora.367 Outras hipóteses devem ser levantadas, como o fato da irmandade
ter perdido força e deixado de ser atrativa para os crioulos da vila, em concorrência com outras
corporações; alguma crise urbana com a queda da extração minerária e as atividades pastoris;
ou, ainda, que os crioulos que experimentavam mobilidade social passassem a nutrir planos de
juntar-se aos pardos em suas próprias agremiações ou fomentassem novas alianças nas Mercês,
visto que, como apontou Patrícia Mulvey, a Arquiconfraria de São Francisco, dos pardos do
Cordão, esteve, ao menos por algum tempo, localizada na Capela das Mercês.368

1.3.3 A conflitualidade das dinâmicas associativas e as devoções anexas
Por outros rumos, ao sul, na Comarca do Rio das Mortes, duas agremiações mercedárias
destacaram-se, nas vilas de São João Del Rei, em 1751, e São José Del Rei, em 1757.369 Esta
última aceitava “todas as pessoas de qualquer estado, e condição, assim homens, como
mulheres”, não impondo limites “para que todos os Irmãos” possuíssem “a esperança de servir
os cargos de mesa”.370 Mais de uma vez declararam em Compromisso, de 1796, sua intenção
366
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de “aumento temporal e espiritual” da associação. Como expôs Kellen Silva,371 a Mercês de
São José era composta em grande parte por crioulos forros, embora demarcasse que as festas
fossem realizadas em horário possível para participação dos irmãos depois do serviço de seus
senhores. Provavelmente existiam subdivisões de grupos étnico-sociais ou pela condição
jurídica, pois em sua capela, construída entre 1770-1789, foram colocadas imagens de santos,
sendo permitidos juizados e festividades, com “Juiz, Juíza e os Mordomos, que forem precisos
para festejarem os santos que se acham colocados nesta Igreja”.372
Em São João, os “pretos crioulos” confeccionaram Estatutos semelhantes à sua vizinha,
e determinaram, da mesma forma, a aceitação “de todas aquelas pessoas, que por sua devoção
quiserem servir a Nossa Senhora”.373 Salientaram a observância quanto aos comportamentos
condenados, como orgulho, superstição, furto e vícios “com que percam o juízo”. Similar à Vila
de São José foi ainda a elaboração dos capítulos concernentes às festividades e juizados de
santos, neste caso já mencionando os oragos, como Nossa Senhora do Parto:

fazendo-se para isso eleição de Juiz, Juíza e mais Irmãos para fazerem a dita Festa, a
cuja eleição assistirá sempre o Juiz, que acabar de fazer a esta à mesma Senhora do
Parto, com o Juiz, e mais Oficiais da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, como
Padroeiros e Protetores desta Festa, e devoção sujeita a esta Irmandade, e de favor na
sua Capela, e as pessoas eleitas para a dita Festa pagarão outro tanto quanto pagam
os Oficiais da Irmandade, ficando a dita Festividade a arbitro dos irmãos que a
fizerem, e o rendimento que sobrar da referida Festa da senhora do Parto se entregará
ao Tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês.374

Não podemos afirmar se tal devoção anexa correspondia a subdivisões dos membros por
algum motivo específico ou a uma categoria reunida no interior do templo crioulo e subordinada
à Confraria das Mercês, embora saibamos que muitas vezes se tratava de devoção associada aos
pardos. Outras festividades e juizados foram o de “Nossa Senhora das Dores, do Glorioso Mártir
São Manoel, e de outros mais Santos, que se veneram na Capela desta Irmandade, que o zelo,
e devoção de alguns Irmãos as fizeram edificar”.375 Todas estavam sujeitas à Irmandade das
Mercês, em seu governo econômico e disposições, não sendo toleradas mudanças sem
consentimento da mesma. Adiante veremos que por vezes existiram devoções variadas
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cultuadas em uma mesma irmandade, com juizados devocionais nas festividades, subdivididos
ou não em grupos que visavam protagonismo ou segregação do corpo associativo que
compartilhava o culto ao orago principal, além da intensa participação feminina.
Segundo Daniela Souza, devoções anexas foram comuns na Mercês e no Rosário em São
João. “O Compromisso de 1787 da Irmandade do Rosário, ao dizer sobre as festas e as eleições
das devoções anexas, parece sugerir essa busca pela diferenciação dos grupos no seu
interior.”376 Os cultos da Senhora dos Remédios e Santo Antônio de Catalagerona foram
edificados por “zelo e devoção de alguns irmãos”. Ressalta-se que nesse Rosário, entre 1747 e
1800, havia 167 irmãos identificados como crioulos. A autora contabilizou 362 africanos e 707
registros sem informações, em um universo de 1236 membros. Célia Borges já apontava a
predominância dos benguelas, seguidos dos angolas e, depois, os minas, que também foram
numerosos.377 Daniela Souza chamou atenção para o fato de que ser crioulo nas Mercês poderia
não ser o mesmo que ser crioulo no Rosário, tendo observado que, neste caso, alguns eram
filhos de africanos associados. E alguns membros das Mercês eram também do Rosário.378
Também nos questionamos sobre quem seriam os crioulos das Mercês e dos Rosários.
Em um primeiro momento, poderíamos pensar nos laços consanguíneos, na descendência, em
uma questão de gerações. Eram crioulos filhos de africanos de determinadas “nações”, de
acordo com os locais de origem do tráfico e sua alteração ao longo do século XVIII. Em Minas
Gerais, o tráfico advindo da África Ocidental foi predominante na primeira metade do século,
sendo ultrapassado pela África Centro-Ocidental apenas ao final.379 Em um segundo momento,
levamos ainda em consideração a importância da comunidade e da vizinhança. A escolha da
devoção e da capela remeteria aos laços de sociabilidade e reconhecimento adquiridos. E,
somando-se a isso, das relações de trabalho compartilhadas. Para escravos e libertos poderia
haver a relevância da espacialidade e da proximidade de acordo com o seu tempo livre e sua
disponibilidade para a participação confrarial.
Outra possibilidade eram as alianças, as relações socioculturais entre determinados
grupos étnico-sociais, que poderiam ser guiadas pela proximidade cultural e religiosa existente,
pela descendência ou pela união de grupos fundadores em detrimento de recém-chegados. Eram
escolhas em certa medida circunscritas a estratégias de vida possíveis. Além de tudo isso, que
já garante real complexidade e um emaranhado de possibilidades para esses sujeitos, nota-se
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que alguns crioulos optaram por fundar sodalício próprio, e, paralelamente, construíram
representações sobre sua própria categoria. A constituição e ressignificação de categorias de
identificação e distinção social ocorreriam juntamente às dinâmicas confraternais. Alguns
crioulos passaram a se representar coletivamente, amparados em suas percepções sobre si, por
significados compreendidos e compartilhados por membros.380 Representações que
impulsionariam suas agências e estratégias, que podem ter começado a partir dos significados
da redenção dos cativos próprios à Religião mercedária, com a quebra de correntes do cativeiro
temporal, e, com o tempo, para algumas confrarias, o que ainda será demonstrado, ter
direcionado à elevação aos postos de arquiconfraria e ordem terceira, não mais reconhecendo o
escravo como semelhante, alçando outros sentidos de liberdade.
A articulação de alianças e a diversidade de devoções associadas às irmandades
mercedárias foram também observadas no Tejuco. A fundação dessa irmandade data de 1770,
pelos “homens crioulos naturais do Brasil e principalmente do Arraial do Tejuco Comarca de
Serro Frio”,381 em função da saída de alguns irmãos da Irmandade do Rosário, passando a se
reunir na capela de Santo Antônio, filial da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Vila do
Príncipe, até a construção do templo próprio. Antes disso, em 1756, conflitos entre escravos e
forros teriam ocorrido na confraria dos pretos, levando ao surgimento de outras associações
destinadas à população miscigenada, como Nossa Senhora do Amparo.382 Quanto à contenda
com os crioulos, segundo os irmãos do Rosário, reunidos em 19 de agosto de 1771,
os homens crioulos que se haviam desincorporado desta Irmandade de que muitos
anos foram irmãos [...] para servirem como tinham erigido uma irmandade de N. Snr.a
das Mercês para venerarem a mesma Snr.a neste título em corpo de Irmandade a que
foram admitidos ainda que por pessoas menos verdadeiras alegando terem igreja ou
capela e altar aonde colocarem a mesma snr.a sendo certo haverem feito esta
separação indecorosamente com palavras menos decentes dizendo ser esta uma
Irmandade de negros de que se queriam separar e o mais era que foram atendidos
pelo Meretíssimo Ministro que lhe mandou passar provisão de nova ereção. 383

Os pretos do Rosário anunciavam que, ao se segregarem, os crioulos tentaram se
estabelecer na Capela do Senhor do Bonfim – agremiação destinada aos militares –, onde não
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teriam sido admitidos, sendo apenas permitida a colocação da imagem das Mercês
interinamente.384 Afirmavam que tiveram notícia de que os tais crioulos estavam visando o
retorno à sua capela para instalação da nova irmandade em altar colateral. Nesse ano a Igreja
do Rosário passava por reforma e ampliação. O procurador e demais oficiais consideraram que
não era justo que os ditos crioulos depois de se desanexarem como desanexaram desta
irmandade com palavras tão escandalosas a eles pretos e indecentes a mesma
Irmandade quisessem outra vez incorporar-se nesta capela de que tinham saído aonde
necessariamente por ódio ou por paixão senão uniram e haveria entre eles pretos e
aqueles crioulos continuadas discórdias de sorte que se arruinariam uma e outra
irmandade e finalmente disse que nesta referida capela somente havia o altar-mor
aonde necessariamente havia existido colocada a Mãe de Deus do Rosário sua
padroeira e que mais se haviam edificar dois altares colaterais em um dos quais se
haviam de colocar São Benedito e no outro Santo Antônio de Catagerona de que eles
pretos eram também irmãos e aí estavam estabelecidos suas irmandades e não havia
lugar de se edificar outra.385

A questão, contudo, era ainda mais complexa, envolvendo outros sujeitos, de outras
tantas qualidades e condições. Ao levantar templo próprio, pelos crioulos das Mercês foram
instaladas, para o aumento da instituição, devoções anexas dedicadas ao culto e à arrecadação
de esmolas para as imagens de Santa Luzia, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora da Saúde,
São Gonçalo Garcia, Santo Elesbão e Santa Efigênia. Os irmãos mandaram, inclusive, passar
provisão de agregação para as confrarias, por parte do Provedor das Capelas, investindo em
maior reconhecimento, enfatizando que tais imagens eram pertencentes à Irmandade das
Mercês. A origem da devoção a São Gonçalo Garcia foi justificada pelo fato dos pardos forros
da Irmandade do Amparo não aceitarem pardos escravos entre seus membros, ilustrando as
gradações existentes em meio às relações sociais e às categorias como qualidade, cor e
condição.386 No caso de Santo Elesbão e Santa Efigênia, os pretos angolas buscaram a devoção
aos oragos carmelitas por serem de nação distinta dos pretos minas reunidos no Rosário,
predominantes na irmandade,387 demarcando uma diferenciação entre eles, segundo os próprios
irmãos, pelo fato de os centro-africanos já chegarem batizados de sua terra, em contato com o
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cristianismo antes mesmo da travessia atlântica. Afirmava-se que “os suplicados pretos
angolas” queriam “de novo sua confraria de Santa Efigênia e de São Elesbão”, indicando que
inicialmente eles estiveram organizados no Rosário.388
Lucilene Reginaldo389 já constatava a importância do catolicismo na África Central ao
identificar a experiência das alianças formadas por angolas e crioulos em associações leigas na
Bahia, como também temos tentado apresentar. A imagem construída a respeito dos angolas
por vezes ressaltou elementos como a docilidade, a plasticidade e a obediência, distintos da
fama de rebeldia e aspereza (além da força e vigor para o trabalho, inclusive na mineração) –
propícia às revoltas – mais comum aos africanos da Costa da Mina. Estes últimos também foram
alvos de inúmeras caracterizações por suas práticas e seus costumes religiosos, recebendo a
reputação de feiticeiros. Através do cronista Luís dos Santos Vilhena, que descrevia a
experiência da Bahia ao final do século XVIII, a autora destacou a visão existente das
qualidades mais apreciadas dos angolas, a disposição e a facilidade de integração ao mundo dos
brancos. A preocupação e o controle de rebeldias fizeram com que, em diferentes períodos e
localidades, as autoridades coloniais discutissem a respeito das conveniências da
homogeneidade ou da diversidade étnica dos cativos. Os fatos narrados podem ajudar a
compreender a proximidade entre crioulos e angolas, bem como lançar alguma luz sobre a
relação entre eles nas Minas, já que ambos seriam crioulos de conquistas portuguesas.390
No Tejuco,391 a autorização para a ereção da irmandade foi concedida, em 1770, pelo
Ouvidor Geral, Corregedor e Provedor de Capelas e Resíduos da Comarca e da Fazenda. Oito
anos depois, os irmãos buscaram a oficialização de sua irmandade com a confecção do
Compromisso, no qual afirmavam ter erigido e ornado sua capela, por concessão do
provedor.392 Ela estava localizada em ponto de circulação e caminho que “ligava as regiões
mineradoras à Bahia, trecho percorrido pelos tropeiros para abastecer o território mineiro com
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alimentos”.393 O lugar estratégico pode ser um indício importante quanto ao fluxo de pessoas e
informações, ao percebermos a semelhança das alianças firmadas e explicitamente expressas
entre angolas e crioulos em Salvador e no Tejuco.
A licença para a capela foi concedida por estarem com a obra “entra mãos” e para evitar
prejuízo, mas seria necessária a aprovação da Rainha, solicitada posteriormente pelos crioulos
juntamente à confirmação do Compromisso. Uma solicitação de licença para ereção de capela
foi enviada ao Senhor Desembargador e Intendente Geral dos Diamantes, em 09 de janeiro de
1778. Sujeito de grande importância política e econômica, o Intendente João da Rocha Dantas
e Mendonça manteve boa relação com os crioulos do Arraial, pois nessa década foi também
considerado “Protetor” da Irmandade, aparecendo em quase todos os anos com essa distinção
no Livro de Eleições da Mesa Administrativa, junto aos oficiais, arcando com esmolas
anualmente.394 Outros protetores foram o Sargento-mor Fiscal Bento Joaquim Henriques Ayalla
e o Desembargador Provedor Fiscal José Januário de Carvalho. Pessoas importantes na
comunidade, política e economicamente, tornavam-se aliadas e eram “convidadas a ocupar
cargos de direção, porque, acreditava-se, assim as irmandades estariam protegidas, pois os
irmãos mais poderosos emprestavam dinheiro para a realização de obras e festividades”.395
Em seu Compromisso, os crioulos estipulavam sua independência em relação à fábrica
da matriz, além de proibirem o acesso à visitação eclesiástica – que “jamais poderá visitar a
Nossa Igreja, e nem se lhe apresentará os livros, ou contas” – e ao pároco, estando sujeitos
apenas ao dito Provedor, já que só à Sua Majestade e aos seus corregedores competia a
jurisdição. Em Termo de Aprovação da Rainha pela Mesa da Consciência e Ordens, em 1782,
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ocorrera a correção de alguns capítulos, garantindo os direitos paroquiais e de fábrica, aceito
pela Mesa em 1783, em presença do vigário colado Manoel José da Fonseca Brandão. Ainda
segundo Compromisso, a entrada na agremiação era permitida a pessoa de “qualquer estado ou
condição”, “de outra irmandade ou ordem terceira”, mesmo brancos, pardos ou pretos de Guiné.
De fato, verificamos no Livro de Entradas, a partir de 1779, a descrição de muitas qualidades
de membros e nações, como mina, angola, congo, benguela, nagô, maqui, rebolo, dagomé,
malé, sabarú, cobú, megumba, japa, ueme, cabinda, lada, entre outras. Reservava-se, contudo,
os cargos diretivos aos crioulos, preferencialmente os naturais daquela Comarca. 396 Esta seria
uma restrição relevante, indicando que ser crioulo significava enraizamento social e cultural.
Muitas vezes era preciso especificar de onde provinha. Outro aspecto, mais institucional, seria
tornar a corporação local atrativa, para que os fiéis não buscassem outras agremiações. Alguns
mantiveram-se em Mesa durante os anos que se passaram da fundação do sodalício crioulo à
institucionalização de Compromisso e ereção de capela, permanecendo o mesmo capelão em
todo o período. Cabe ressaltar ainda a existência de oficiais militares, semelhante à Vila Rica.

1.3.4 As Mercês de Vila Rica e as disputas confraternais no espaço urbanizado
Conforme já foi adiantado, na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio
Dias, em Vila Rica, uma devoção teria sido iniciada por homens crioulos, tudo indica que em
1743, na Capela do Senhor Bom Jesus dos Perdões, segundo versão atualizada do
Compromisso, de 1818. O templo, que também data dos anos iniciais da década de 1740, foi
doado à Irmandade, em 1760, pelo padre José Fernandes Leite, falecido em 1768.397 O sítio
eletrônico do IPHAN aponta a informação de uma suposta “transferência da Irmandade de
Nossa Senhora das Mercês da Matriz de Antônio Dias para a Capela do Bom Jesus dos
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Perdões”, embora não cite a fonte de onde o dado foi retirado, não sendo possível realizar uma
confirmação.398 Na altura da elaboração deste Compromisso, eram admitidos para irmãos
“qualquer pessoa de um e outro sexo, sendo cristão que quiser alistar-se nesta Confraria”,
“quando não houver inabilidade no pretendente, que o possa excluir”.399 Quais inabilidades
seriam essas? Qual o interesse em manejar uma noção de ser hábil ou “habilitado”? Até então
suas portas não estiveram abertas a qualquer ingressante. E, tal como ainda demonstraremos, o
fim das barreiras ocorreria por vezes em teoria, nos Compromissos a serem confirmados pelos
tribunais palatinos, anos após novas normas do ministério pombalino.
As normas que regiam a corporação permitiam a entrada de escravos, se
comprometendo, se houvesse recurso disponível, a favorecer os irmãos “que se acharem em
prisões ou ainda para a Liberdade de algum, sendo cativo”.400 Um caso específico tornou-se
exemplar quanto às restrições de acesso e ao conflito existente entre pretos e crioulos na
localidade, com a expulsão de duas irmãs pretas.401 Neste registro há uma menção a outro
Compromisso, não localizado, anterior ao analisado até aqui. Em 25 de setembro de 1763,
reunidos na Casa do Despacho da Irmandade das Mercês, os oficiais de mesa e outros irmãos
discutiam que, no capítulo 19, era estabelecido que não fossem admitidos por irmãos de termo
pessoas de qualquer sexo nacionais dos Reinos de Guiné e Luanda (narrativa repetida em
Sabará). Em meio a diferentes dinâmicas escravistas e sentidos de liberdade, na constituição
dos sodalícios e da categoria crioula era estabelecida “uma hierarquia em que os crioulos
estiveram mais distantes do mundo da escravidão em relação ao elemento africano”.402
Porém, foram aceitas como irmãs, contra as leis do livro, duas pretas chamadas Joana
Maria, escrava de nação mina de Valentim Antônio Maciel, e Rosa Teixeira da Costa, escrava
de Antônio Teixeira da Costa. Os registros de assento foram lançados no dia anterior à reunião,
dia da Virgem das Mercês.403 Após discutirem, os oficiais decidiram pela expulsão, por serem
as mesmas de nações repudiadas, respaldados por trinta votos em um total de quarenta e três
398
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presentes, que assinaram ao final da ata de reunião. Ou seja, a ação não era um consenso entre
os envolvidos, indicando visões distintas. Em uma dinâmica identitária pendular, nem todos os
crioulos buscariam uma representação pautada na negação de sua africanidade, existindo
entrelaçamentos sociais diversos. Optando por ação cautelosa e prudente, e talvez uma
conciliação entre oficiais, elas seriam avisadas que não eram mais irmãs de termo da irmandade,
ficando esta sem a obrigação de sufragar suas almas. Entretanto, teriam o “consolo espiritual”
de gozar das indulgências como irmãs do bentinho. A fim de que o evento não fosse repetido,
reforçaram que os fiéis declarassem nome dos pais e local de nascimento na entrada.404
O artifício de tornar sujeitos considerados “indignos” de se filiarem como “irmãos de
termo” em “irmãos do bentinho” foi algo comum a ordens terceiras, como demonstrou
Anderson Oliveira, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A Senhora Redentora dos Cativos,
como a do Carmo, também possuía o símbolo do escapulário, utilizado como objeto de devoção
de africanos e afrodescendentes escravizados ou apartados do cativeiro. A Irmandade das
Mercês de Antônio Dias, que na década de 1760 já se agenciava frente à conquista dos estatutos
de arquiconfraria e ordem terceira, buscaria reforçar as restrições de acesso ao seu corpo
associativo, emulando a experiência dos terceiros da vila. Quanto às ordens terceiras, os irmãos
do bentinho se distinguiam por não seguirem a Regra, professarem e receberem o hábito, além
de não seguirem o direcionamento espiritual do comissário. Independente disso, eles
receberiam as indulgências e os benefícios espirituais caros à escatologia católica. Ou seja, “a
devoção ao Bentinho parecia ser um estímulo a outros segmentos da população que não
ombreavam com os Terceiros em sua associação”.405 Este “consolo espiritual”, como chamaram
os oficiais, garantia a demarcação de certo prestígio, mesmo em “situação subalterna”,
aproximando sujeitos distintos do convívio e das sociabilidades do meio associativo.406
Retornando ao caso citado, em 14 de outubro de 1763, os irmãos recebiam um parecer
favorável do vigário da vara para uma solicitação enviada anteriormente. Era requerido que lhes
fosse remetido um documento comprovando a validade de sua eleição, canonicamente realizada
pelo Coadjutor Thomas Machado de Miranda, em substituição ao pároco. De acordo com o
relato, alguns membros não aceitaram o resultado da eleição dos que exerceriam as funções em
1764, “sentidos” por não serem eleitos, se opondo “maliciosamente” perante “um ou outro
juízo”. Alguns devotos teriam sido reunidos pelos crioulos forros Félix César de Menezes e
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Bento da Costa Leal, “fazendo motim” para impedir a posse no dia 16 de outubro. Acusavamse tais membros de “malévola parcialidade”, que acarretaria grande ruína para a corporação,
sendo necessário, assim, que se passasse por certidão que o coadjutor validara a eleição e
assistiu à votação. Naquele mesmo mês, ao informar a situação ao bispado de Mariana, os
crioulos especificaram um pouco mais os motivos que estavam por trás dos “pretextos frívolos”
desses dois irmãos, que receavam que os novos escolhidos admitissem “pretos de nação de
Guiné”. Por isso, solicitavam a presença do vigário da vara na solenidade.407 Realmente havia
um conflito interno entre os oficiais em razão da proibição de nacionais de Guiné e Luanda,
como as duas pretas escravas de Valentim Antônio Maciel e de Antônio Teixeira da Costa. Este
último, que seria juiz de devoção em 1773, possuía oito cativos crioulos na agremiação. Um
deles, Bernardo Teixeira, foi irmão de mesa justamente em 1763.408
Quanto aos insurgentes, o registro de assento de Bento da Costa Leal data de 24 de
setembro de 1760, sendo morador no Arraial dos Paulistas, em Antônio Dias. Dois anos depois,
aparecera como um procurador em conflito relacionado aos sepultamentos, referido como
sargento-mor. Ele não era o procurador da Mesa Administrativa, mas um representante
escolhido especificamente para atuar naquela ação. Já Félix César de Menezes, morador no
Padre Faria, teve sua entrada registrada em 24 de outubro de 1762. Ele viria a atuar como irmão
de mesa e escrivão nos anos de 1765 e 1766.409 Em 1763 eram juízes os crioulos forros Braz
Dias da Cunha, com entrada de 1761 e morador em Lavras Novas, e Thimoteo Barbosa de
Negreiros, com entrada de 1759 e morador no Padre Faria. O escrivão, o tesoureiro e o
procurador eram, respectivamente, o crioulo forro Manoel Teixeira da Silva, Valentim Antônio
Maciel e o crioulo Eugênio Varela Santiago, escravo do Capitão Antônio Varela Santiago. O
tesoureiro Valentim Antônio Maciel não possuía termo de entrada, mas aparecia no assento de
sua escrava, a tal preta mina Joana Maria, alvo do conflito naquele ano, o que descortina parte
da questão pelo desdobramento de relações escravistas para o meio confraternal. Para o ano
seguinte, foram eleitos para juízes Alberto da Costa Reis410 e o crioulo forro Domingos Ferreira
de Matos, e, para procurador, o crioulo forro Caetano de Carvalho Guido, mantendo-se os
mesmos escrivão e tesoureiro. Nos dois anos era registrado como protetor da agremiação o
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Doutor Desembargador da Real Fazenda José Gomes de Araújo.411 Em 25 de outubro de 1763,
o nome de Félix César de Menezes aparecia mais uma vez, em requerimento enviado à diocese,
informando conflito vivenciado com o padre José Fernandes Leite.
Alguns anos depois, em termo lançado em ata no dia 10 de janeiro de 1767, os crioulos
das Mercês comunicavam em Mesa que a Irmandade do Rosário, por motivo de vingança em
razão da expulsão das duas pretas, estava elegendo irmãos e irmãs da irmandade para juízes e
juízas.412 Alguns nem seriam associados à irmandade do Alto da Cruz. Todavia, segundo os
oficiais de mesa, nenhum deles havia sido, até aquele momento, eleito naquela associação. O
termo sugere terem sido eleitas no Rosário irmãs repudiadas com descrédito, como era
público.413 Para os que narravam o ocorrido, esses sujeitos esqueceriam o fato de nunca terem
sido eleitos, anteriormente ao conflito exposto, e aceitariam “vaidosamente”. Por isso,
decidiram tomar uma atitude. A Mesa decretava que quem fosse eleito juiz ou juíza do Rosário
e a algum cargo mercedário, em mesmo ano, não poderia abdicar deste por nenhum pretexto,
sob as penas de ser obrigado a satisfazer à função judicialmente, multa de uma arroba de cera
ou expulsão, visto ser um grande prejuízo ao erário. A nova norma era elaborada após a abertura
de precedente com a expulsão das duas pretas que, embora rejeitadas como irmãs mercedárias,
teriam sido posteriormente escolhidas para ocuparem cargos de maior importância entre os
pretos em sua agremiação própria.414
Essa decisão parece não ter surtido o devido efeito, sendo necessária, em 22 de fevereiro
de 1792, uma nova advertência. Segundo o tesoureiro daquele ano, o Capitão Joaquim de Lima
e Melo – homem branco, morador na Rua Direita de Antônio Dias, que atuaria também como
juiz de devoção e estaria envolvido em outros conflitos –, a Irmandade das Mercês era
“positivamente de irmãos crioulos”, sendo comum a estes a falta de “forças” para seu
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suprimento e conservação. Nesse período, a corporação assumia inúmeros gastos com
demandas judiciais. Seus recursos financeiros nunca chegaram perto das receitas de sua rival
do Alto da Cruz.415 Para o tesoureiro, a Irmandade do Rosário, dirigida a enfraquecer a das
Mercês, lançava os irmãos desta agremiação por juízes de santos, mesmo que não fossem
irmãos de termo. Como já acontecera anteriormente, os mesários enfatizavam que os eleitos
para cargos diretivos não poderiam rejeitá-los, principalmente com a justificativa de já servirem
ao Rosário, novamente sob a pena de expulsão. O tesoureiro que propunha a punição, irmão
desde 1761, pode ter persuadido ou até inibido a opinião de alguns membros da comunidade
crioula, já que, como foi visto acima, a primeira votação não fora unânime.416
Era juiz nesse ano o pardo Capitão João Machado de Souza e o crioulo forro Vicente
Gonçalves da Silva, que também era irmão do Rosário de Mariana, onde foi sepultado. O
procurador era o crioulo forro Manoel da Silva Marques, que atuou em vários cargos e esteve
envolvido em momentos importantes a serem abordados ao longo da tese, sendo, por exemplo,
fiador de auxílio à libertação de membro cativo em 1784. A maioria dos oficiais envolvidos
nesses episódios conflitantes citados mantivera-se em diferentes funções na mesa gestora por
muitos anos.417 Em suma, o fato é que alguns crioulos das Mercês estiveram na confraria dos
pretos, entrando oficialmente ou só participando de juizados, e, sob a justificativa de escassos
rendimentos e membros aptos a arcar com as despesas dos cargos, tornava-se ainda mais
indispensável evitar essa aproximação. Este pode ter sido o caso dos juizados de santos expostos
no “Livro de Entrada de Irmãos Brancos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosários dos
Pretos do Alto do Padre Faria”, no qual foram inscritos 331 juizados, 229 à Santa Efigênia,
mencionada anteriormente como devoção popular entre os crioulos.418
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A história dessa agremiação crioula é ainda mais interessante pelo desenrolar de
conflitos que levaram a uma cisão na associação, mantendo-se duas confrarias distintas sob o
mesmo orago em mesma Vila, uma em cada paróquia. Por razões ainda não conhecidas, os
crioulos teriam optado por sua saída da Capela do Senhor Bom Jesus, onde parecem ter iniciado
a devoção por volta de 1743, pouco tempo depois de sua fundação, transferindo-se para a
Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, para se reunirem na Capela de São José
dos Homens Pardos.419 Uma hipótese para a saída da devoção, ainda sem contornos
institucionais, pode ter sido desentendimentos com o padre José Fernandes Leite, que,
posteriormente, doaria a capela sob a condição de que homens brancos atuassem na
administração do templo.420 Ou a estadia de outras associações, inclusive de homens brancos,
na Capela dos Perdões, como a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A Ordem da
Penitência, o instituto terciário mais antigo das Minas, alcançou Carta Patente do Convento de
Santo Antônio do Rio de Janeiro em 1745 e começou a se organizar na Capela dos Perdões, até
ser transferida para a matriz de Antônio Dias.421
O padre português José Fernandes Leite, ordenado na primeira turma do Seminário de
Mariana, em 1749, havia sido comerciante no Arraial do Tejuco no início da década de 1730,
e, ao que parece, teria acumulado capital financeiro significativo. Ao se mudar para Vila Rica,
foi participante ativo de muitas corporações: tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora da
Conceição, na matriz, entre 1736 e 1740, capelão das Mercês alocada em seu templo entre 1759
a 1767 (até pouco antes de falecer em 1768), e vice-comissário da Ordem Terceira de São
Francisco em 1763-1764.422 Essas atuações são possíveis indícios para algumas hipóteses,
como um suposto surgimento da devoção à Senhora das Mercês na matriz antes de se transferir
para a Capela dos Perdões, e das relações firmadas entre o clérigo e os terceiros, que passaram
por uma estadia, em 1746, nesse mesmo templo.423 Em 1749, em documento remetido a
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Portugal pelo padre Leite e pelo coadjutor da paróquia, relata-se que na capela não estava sendo
realizada missa, carecendo de esmolas para sustentação de capelania e da própria manutenção
do templo, causando perda da grande devoção dos fiéis que ali havia. Em vista disso, justificase seu interesse em se tornar capelão perpétuo de uma confraria, como ocorrera com a
transferência (ou retorno) da devoção mercedária, que se encontrava na Freguesia do Pilar.424
Cristiano Oliveira ressaltou a Patente Franciscana mencionada acima, de 28 de outubro
de 1745, na qual era citado acontecimento fundamental para a fundação dos institutos terciários
nas Minas – como lançamos por hipótese anteriormente para as Mercês –, a presença de clérigos
regulares que eram considerados “religiosos apóstatas ou transgressores” por muitas
autoridades civis. Na tentativa de responder às inúmeras queixas recebidas, Frei Antônio da
Conceição, que regia a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Rio de Janeiro,
enviava o Frei Antônio de Santa Maria para resgatar os religiosos dispersos, mas também para
professar e instruir irmãos noviços que habitavam a região – e que remetiam muitas súplicas
para continuarem seguindo os rituais –, fundando ordem terceira. As requisições feitas pelos
noviços e professos foram expostas por William Martins ao demonstrar nova perspectiva para
a compreensão da gênese desses institutos no território minerador.425 A ereção ocorreu em 09
de janeiro de 1745, na presença do comissário Santa Maria, do Vigário Félix Simões de Paiva,
do Coadjutor João Soares de Albergaria e cerca de oitenta irmãos. “A fundação de uma ordem
terceira condiciona-se à aprovação dos gerais ou dos provinciais das ordens religiosas
correspondentes, os únicos que gozam de privilégio concedido pela Santa Sé para tal fim.”426
Outra perspectiva, muito posteriormente defendida por um grupo de confrades, era de
que a devoção teria sido iniciada na Freguesia do Pilar, no templo de São José, onde se
abrigavam, além do padroeiro da capela, algumas devoções pardas, como as Irmandades de
irmandades de Ouro Preto. IEPHA-MG: Belo Horizonte, 1975, p. 97. A reunião foi presidida pelo vigário colado
de Antônio Dias, que colocou à disposição sua matriz ou qualquer outra capela de seus domínios.
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Santa Cecília, Nossa Senhora do Parto e Nossa Senhora de Guadalupe. Apesar de
considerarmos relevante expressar tal ponto de vista, supomos que a informação não seja
verdadeira, visto que se encontrava em narrativa produzida um século depois, em período no
qual ainda se travavam densos conflitos.427 Autores como Sheila Faria, Larissa Viana e Daniel
Precioso ressaltaram a proximidade entre crioulos forros e pardos, o que justificaria a aliança
firmada e a transferência espacial de agremiação. Todavia, a saída dos membros para a Capela
dos Perdões, em 1751, poderia indicar também possíveis desavenças e fronteiras étnico-sociais
– identitárias e relacionais – entre estes sujeitos de distintas qualidades e condições civis,
expressas pelo longo período de conflitualidade latente e explícita.428
Os irmãos poderiam estar articulando outras estratégias, que não passavam pela via do
“embranquecimento” por vezes manejada pelos pardos, que reivindicavam sua parcela de
ancestralidade branca. Supõe-se que a situação também não era das melhores nos Perdões, pois
em 1753 os devotos solicitavam autorização para possuírem ermitão a tirar esmolas pelas
capitanias (Minas, Bahia e Pernambuco) e sertões, para maior propagação do culto e por
almejarem edificar sua capela.429 Ao invés de construírem igreja, receberam por doação a capela
em que sua imagem ficava alocada, durante período de negociações. A sociabilidade religiosa
adquiria forma pública nas capelas, e, “agenciados nesse grêmio religioso, os crioulos buscaram
os benefícios promovidos pela cristandade: um espaço público de representação, onde passaram
a negociar com os poderes que articulavam aquela sociedade”.430
Com a ida da Irmandade para a Capela dos Perdões, em 1751, os pardos moveram ação
judicial requerendo, junto às autoridades eclesiásticas, o translado da imagem da Virgem para
o altar lateral então ocupado.431 Os pardos fomentariam a discórdia entre os membros das
Mercês, cooptando alguns deles para que permanecessem com agremiação do mesmo orago em
sua freguesia, oficializada com compromisso em 1754.432 De acordo com os crioulos de
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Antônio Dias, o principal cabeça do motim, instigado pelos pardos de São José, foi o pedreiro
crioulo Manoel da Costa Ramos, que teria reunido alguns crioulos do Pilar e com eles pediu
provisão de ereção, sob falsas narrativas, alegando ao ordinário diocesano que a corporação
originalmente fundada nos Perdões correspondia apenas a uma devoção. Os pardos de São José
seriam, então, os responsáveis por todo o conflito aos olhos dos crioulos de Antônio Dias,
afirmando que só posteriormente os “novos mercedários” se inseriram nas contendas.
A devoção teria investido em sua institucionalização, recebendo provisão de ereção em
1749, pelo bispo de Mariana D. Frei Manuel da Cruz (mesmo ano em que a Irmandade das
Mercês de Mariana é fundada e recebe provisão de ereção, havendo o interesse do bispo em
regularizar as associações e aproximá-las da administração episcopal).433 Isso ocorrera no
período em que estava localizada no Pilar, fato que acarretou enorme confusão, visto que se
formaram dois grêmios e um deles permaneceu no templo após a ruptura de 1751. Os devotos
que se mantiveram na igreja dos pardos reclamaram para si a provisão direcionada ao templo
de São José. Ambos visaram alcançar reconhecimento jurídico, como entidade corporativa,
acionando poderes eclesiásticos e civis, e redigiram Compromissos em 1754, aprovados pelo
bispo. Desse modo, teriam assegurado seu poderio simbólico para requerer provisões.434
Diferente da vivência conflitiva entre as irmandades de pretos e crioulos de Antônio
Dias, entre 1755 e 1757 a Irmandade das Mercês do Pilar ocupou altar lateral na Igreja do
Rosário, devido às obras em andamento em São José, retornando em seguida à capela do
Patriarca. No entanto, em 1773 o grêmio organizaria sua retirada, devido a anos de desavenças
e agressões sofridas por parte de seus hospedeiros, alcançando a construção de uma capela
própria, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, para a qual solicitaram ao
governador sítio próximo ao quartel de guarnição da vila.435 Nota-se que alianças e rivalidades
definiam-se conforme as circunstâncias e oscilavam ao longo do tempo, desconstruindo sensos
comuns de amizades e inimizades rígidas tecidos em tantas narrativas. Já a contenda entre as
duas Mercês de Vila Rica se estendeu por quase um século, percurso a ser aprofundado
posteriormente. De forma geral, as batalhas judiciais ocorreriam por disputas em função da
posse da imagem das Mercês, da precedência em procissões e dos benefícios espirituais
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alcançados – comunicados pela Ordem Mercedária –, que, ao que parece, garantiria ao menos
a elevação ao grau de arquiconfraria, atraindo mais devotos e rendimentos financeiros.436
Comum às irmandades analisadas, a aquisição de benefícios espirituais, graças e
indulgências proporcionadas à Religião Mercedária sempre enchera os olhos dos irmãos
crioulos. Tais conquistas eram expostas de forma recorrente em suas normas. Em Antônio Dias,
“desde logo se submeteram em um Grêmio devoto, tomando por Protetora a mesma Soberana
Senhora, e reconheceram ao Geral Merceano, para lhes facultar as inumeráveis Indulgências,
com que a Santa Sé tem enriquecido aquela Religião; o que conseguiram”.437 Ambas as
irmandades da vila requereram sua ascensão à posição de ordem terceira, embora não tenha
sido um processo fácil.
Apesar de ser uma pretensão antiga, foi concretizada oficialmente apenas no século
XIX, depois de intensos embates pela confirmação episcopal e imperial.438 Atributos próprios
à Religião Mercedária foram almejados e conquistados pelo agenciamento dos confrades,
mesmo se tratando de “homens de cor”. Além dos fins espirituais, era a garantia de
reconhecimento comunitário e melhor posicionamento social de seus membros. Sendo estas
agremiações comumente pautadas por critérios restritivos, como honra e limpeza de sangue, a
mudança viabilizaria maior aproximação do signo da liberdade aos crioulos. Por isso também
a necessidade encontrada e debatida de manter africanos afastados de seu corpo associativo.
Posteriormente, no início do Oitocentos, a restrição também chegaria aos escravizados.
Por fim, cabe apenas ressaltar um último episódio, conectado a personagem já citado. O
sargento crioulo forro Félix César de Menezes, que se representava como “fundador” da
Irmandade das Mercês “transportada” da Capela de São José para a do Senhor Jesus dos
Perdões, fez parte de outro desentendimento da Mesa Administrativa, anterior à expulsão das
duas pretas na qual esteve envolvido. De acordo com sua narrativa, em 08 de setembro de 1759,
discutiam a quantia a ser paga ao capelão, proprietário do templo, de 100$000 réis. O valor,
repudiado pelo clérigo, foi elevado por este para uma libra de ouro, montante considerado
exorbitante pelos confrades. Informava-se que a situação não era boa, em razão da agremiação
se encontrar em dívida, não sendo possível “àquela gente tão pobre” – importante artifício
retórico de inferiorização utilizado repetidamente –, como eram os crioulos, arcar com tal
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salário. O padre Leite estaria, então, justificando suas atitudes expondo o benefício
proporcionado à irmandade com a doação do templo, já acordada naquele momento.
Para Félix César de Menezes, essa consideração beirava o germe da simonia, um crime
de acordo com os Sagrados Cânones. Era solicitado que o bispado arbitrasse a negociação, para
que o capelão aceitasse porção anual menos avultada de sessenta e quatro oitavas de ouro, além
dos valores pagos a parte com as doze missas por irmão falecido. Afirmava que esse valor
satisfazia bem o trabalho do capelão, e, que se não fosse a doação feita pelo clérigo,
“condicional para a sua conservação”, certamente os irmãos teriam optado pela escolha de outro
sacerdote. Padre Leite foi intimado, sendo levado a aceitar a proposta, embora tenha lançado
acusações ao crioulo. Para ele, Félix não podia ter voz por não ser um oficial, sendo “simples
irmão de termo”, um “motinador” que, para muitos irmãos, deveria ser riscado da corporação.
Esta seria outra confirmação dos conflitos existentes naqueles anos, bem como da relação
conturbada com o proprietário do templo.439
Destarte, buscou-se aqui a compreensão de contextos e dinâmicas em torno da
constituição das Mercês crioulas nas Minas Gerais, recuperando, inicialmente, as origens
devocionais que levaram às ressignificações do culto na Idade Moderna, bem como os próprios
significados da categoria crioula em contexto atlântico e escravista. Essas irmandades, em geral,
traçaram um percurso rumo à institucionalização por termo de ereção e aprovação de
Compromisso, mas também por sua representação no espaço público pelos rituais católicos e
pela posse de capela –, articuladas às relações étnico-sociais desenvolvidas, expressas por
alianças, dissenções e identidades construídas. Esses enredos nos aproximaram do complexo
fenômeno associativo leigo, tendo as fluidas vilas mineiras – cabe ressaltar, uma sociedade
ainda em formação – como palco de sociabilidades diversas e densos conflitos. Procurou-se
reafirmar a identificação de parte significativa dos crioulos dentre os devotos mercedários da
Capitania das Gerais, do século XVIII ao XIX. Tais irmandades foram compostas por grupos
que por vezes compartilharam estratégias semelhantes, unidos por identidades pautadas por
critérios de procedência nativa e pertencimento comunitário, atreladas à devoção mercedária,
conciliando a simbologia da libertação à aquisição de benefícios espirituais próprios de sua
Religião, convergindo buscas por distinção social e reconhecimento político.
Ao fundarem e dirigirem instituições próprias, os “pretos crioulos”, vinculados ao espaço
urbanizado, fizeram questão de demarcar suas percepções sobre si e sobre outros grupos, se
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representando e se agenciando como sodalícios crioulos, certas vezes sem restringir seu acesso,
possivelmente pelo intuito de “aumento temporal e espiritual” devido aos escassos recursos,
mas em outras definindo fronteiras identitárias e relacionais, por estratégias diversas (como
grêmios que pretenderam ser ordem terceira, investindo em uma representação pública
associada à liberdade civil e à naturalidade). Como ressaltou Ira Berlin,440 as liberdades civis
adquiridas por escravizados após sua libertação, como o direito de posse, de requerer
pagamento e de agir em prol de seus interesses, possibilitaria a formulação de uma cultura
política crioulizada, abrindo espaço para reivindicações e rompimento de interdições. Os
crioulos, articulando alianças reconfiguradas ao longo do tempo, se organizaram, tensionaram
e constituíram estratégias para a ampliação de suas formas e seus espaços de atuação.
A seguir, entraremos em contato com algumas possibilidades de atuação desses sujeitos
irmanados, em uma perspectiva institucional, compreendendo as práticas associativas e parte
de suas principais funções, em meio às apropriações do culto mercedário que convergiram –
como “redentores de corpo e de alma” – os significados da libertação do cativeiro em vida e em
morte.
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CAPÍTULO 02. PELA LIBERTAÇÃO DOS CATIVOS E SALVAÇÃO DAS ALMAS:
DINÂMICA INTERNA DA VIDA ASSOCIATIVA
2.1 Um compromisso: norma, dinâmica associativa e organização interna
Após serem constituídas, era essencial para muitas associações leigas a busca por sua
institucionalização a partir do reconhecimento régio e eclesiástico do Compromisso, documento
que tornava pública a síntese de suas principais diretrizes e orientava a atuação dos agremiados.
Beatriz Catão utiliza a categoria de “público-religioso” ao abordar o papel do catolicismo, e
suas instituições, na constituição de uma “modalidade de público” na sociedade colonial. A
aprovação do Compromisso, por exemplo, significava viabilidade de atos públicos, pois “o
regulamento ganhava uma forma pública, a ser obedecida [...] e reconhecida por outros corpos
sociais, tornava-se possível a aquisição de bens (a exemplo de um templo particular), a
exposição do culto e a participação em cerimônias públicas”.441
Segundo os dicionários do período, como os de Raphael Bluteau, Luiz da Silva Pinto e
Antônio Moraes Silva, irmandade era a sociedade de pessoas que, a partir de um Compromisso
e uma devoção a um santo, se obrigava a fazer exercícios espirituais e contribuir ao culto.
Confraria aparecia como uma irmandade, um ajuntamento de pessoas em função de exercícios
espirituais e da piedade. Já o Código do Direito Canônico estabelecia que associações de fiéis
fundadas para exercer obras de piedade ou caridade, instituídas em organismos, seriam
denominadas irmandades. O nome mais particular “confraria” era dado às irmandades mais
voltadas à promoção e incremento de eventos e cultos religiosos públicos. Muitos historiadores
preferiram, assim, não diferenciar os termos, pois, no âmbito do vivido, em diversos casos uma
irmandade se denominava confraria e vice-versa.442
Como ressaltaram Curt Lange, Caio Boschi e Marcos Aguiar, as irmandades poderiam
dividir-se como irmandade de obrigação ou devoção. “Enquanto as primeiras estavam sujeitas
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às jurisdições eclesiásticas e seculares, possuindo livros internos próprios, [...] e submetendo
suas contas às autoridades, as outras eram isentas destas formalidades e nem sempre tiveram
vida longa.”443 As de obrigação tinham estrutura administrativa reconhecida pelas autoridades,
com hierarquia, rotatividade de cargos, eleições e funções definidas. As devocionais ficavam
sob os cuidados de uma irmandade de obrigação, auxiliadas na organização das festividades.444
Ao fazer menção ao “Livro de Licenças para Fundação de Irmandades e Algumas Capelas”, da
Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana, de 1748 a 1795, Caio Boschi percebeu que “nem
sempre grupos de devotos chegaram a constituir uma irmandade, restringindo-se a comemorar
as festas de seus oragos e a praticar ofícios religiosos”.445
Os Livros de Compromisso, que pretendiam reger as relações e as práticas sociais das
irmandades, eram elaborados com base em certa padronização advinda de Portugal, conforme
observou Russell-Wood,446 embora suas regras fossem adaptadas às demandas dos membros.
Caio Boschi afirmou que “seu conteúdo possuía variáveis que se moldavam de acordo com as
necessidades do momento, do local de sua redação, do grupo social que representavam e ao tipo
de associação que se propunham organizar”.447 Eram responsáveis por definir condição de
organicidade e interdependência, norteando a convivência pelas vantagens adquiridas enquanto
corpo coletivo e pelos limites sugeridos de comportamento.
Uma tendência à padronização, segundo Márcia Almada, respondia à tentativa de
regularização das práticas da escrita administrativa, indispensável à execução das tarefas do
Estado moderno. Ressalta-se, portanto, o potencial do universo confraternal leigo para o estudo
da cultura escrita, pois seus livros lançaram mão das artes da pena e do pincel.448 Múltiplas são
as possibilidades de pesquisa nesse sentido, como sua produção, os usos, o acesso e a
circulação. Torna-se fundamental ao historiador das irmandades a compreensão da dinâmica
entre a teoria e a prática, o escrito e o vivido, por meio de outras tipologias documentais,
cruzando manuscritos que exprimiram, em tinta e papel, o cotidiano associativo, como códices
de Termos de Reuniões, Receitas e Despesas, Entradas de Irmãos, Eleições, Cerimoniais,
Causas Judiciais e Correspondências. Em torno do documento gira uma complexa história,
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sendo impossível abarcar todas as tramas.449 Por isso, selecionamos aspectos considerados
significativos, restando ainda muito a ser pesquisado.
Os Compromissos dividiam-se em capítulos, sob a forma de livros manuscritos de
caligrafia elaborada e por vezes ricamente adornados.450 Eles extrapolavam seu uso privado e a
função de documento oficial, repletos de sentidos quanto aos usos e às apropriações dos
confrades, materializando física e simbolicamente sua fundação, seu valor público. Variaram
em tamanho e no detalhamento das normas. Constatou-se alguns com dezoito capítulos, de
informações mais condensadas em cada tópico e menos especificidades, como em São João Del
Rei,451 e outros chegando a trinta e dois capítulos, a exemplo de Mariana.452
Quanto ao conteúdo desse regimento interno, mencionava-se a apresentação da
irmandade ou disposições gerais; os critérios de admissão; a descrição dos oficiais; os
procedimentos de eleição e posse; o detalhamento dos cargos, suas obrigações e mesadas; a
eleição e as funções do capelão; as esmolas de entrada e anuais; a possibilidade de entrada em
“artigo de morte”; a organização de festividades e solenidades; as obrigações dos irmãos e os
padrões de conduta; a possibilidade de repreensão e reconciliação para boa convivência; a
definição de sacristão, andador e peditório de esmolas; os esforços despendidos na hora
derradeira e as funções atinentes ao bem morrer, como acompanhamento, sepultamento, posse
de esquife, sepulturas próprias e sufrágios; o socorro aos irmãos enfermos; as indulgências, os
jubileus e os benefícios específicos da Religião Mercedária; e a necessidade de móveis, livros
e ornamentos, seguindo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que
representavam as diretrizes tridentinas conformadas à experiência da América portuguesa.
Nota-se que um ponto similar a todos os Compromissos fora a intenção de iniciá-los
com capítulos partindo de duas normativas basilares: uma espécie de apresentação geral
conectada aos critérios de admissão dos membros e a descrição dos cargos dirigentes e seus
procedimentos de eleição. Essas questões interessavam sobremaneira, afinal, os sodalícios
contribuíam para o delineamento dos segmentos e das hierarquias sociais ao buscarem a
congregação de semelhantes. Em seguida, demonstravam sua preocupação com os rendimentos
que garantiriam a permanência da instituição e de suas funções, como os valores pagos na
entrada, os anuais e as mesadas (ou joias) dos cargos administrativos. Estes últimos foram
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considerados ofícios de maior importância, descritos com particular atenção.453 Seu acesso
deveria ser garantido aos sujeitos de índole inquestionável e que alcançassem posição de
destaque em meio às sociabilidades tecidas dentro e fora do universo confraternal, sem
desconsiderar a obrigatoriedade em arcar com as altas taxas cobradas, quesito que muitas vezes
redimensionaria cláusulas restritivas e ampliaria o alcance a um maior número de fiéis.
Os principais cargos, hierarquicamente, eram o de juiz, escrivão, tesoureiro, procurador
e irmãos de mesa (em geral doze irmãos e doze irmãs).454 Alguns institutos também
selecionaram mordomos e mordomas, zeladores e zeladoras, irmãos e irmãs do culto divino,455
andador, ermitão e sacristão.456 As mulheres tiveram um espaço reservado no corpo gestor,
embora com atuação mais limitada, nos cargos de juíza e irmã de mesa. Outras utilizavam de
sua mobilidade espacial para lidar como procuradoras, função complementar de mordomas e
zeladoras. Na Irmandade das Mercês de Itabira do Campo, no termo de Vila Rica, por exemplo,
foram expressas as possibilidades de atuação das juízas em Compromisso de 1818. Elas não
possuíam voto em mesa, embora pudessem ser chamadas a opinar em alguma situação,
sentando-se separadas dos homens.457 Como expunha Luciano Figueiredo, “o sentido e o modo
de sua participação, entretanto, seriam diferenciados, o que, em verdade, refletiria objetivos
distintos, de acordo com a posição ocupada pela mulher na sociedade”.458
Ainda há muito a ser pesquisado sobre a participação das mulheres em irmandades e
ordens terceiras, esclarecendo a questão por meio de fontes diversas. Entramos em contato com
453
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algumas de suas atividades em compromissos, mas é preciso ir além. As vemos em termos de
eleições, embora elas raramente estivessem presentes nas reuniões de Mesa, conforme
demonstram as atas. É preciso considerar a mobilidade socioeconômica alcançada por muitas,
com suas contribuições expostas em entradas e receitas, desempenhando papel significativo nos
ofícios e festividades, arcando com altas quantias nos juizados devocionais, adquirindo posição
de prestígio naquele meio. Em irmandades de africanos e afrodescendentes as mulheres
estiveram presentes em número significativo. Mulheres brancas também participaram de
irmandades menos restritivas, como as Mercês, e atuaram em funções específicas em ordens
terceiras, como nos ensinamentos da doutrina cristã (a Regra da Ordem) ou como enfermeiras.
O juiz, considerado o ofício de maior importância, apreço, consideração e graduação,
cuidando da vigilância, da administração e do governo da irmandade, era o responsável por
manter, pela persuasão, os irmãos sujeitos às suas obrigações – advertindo e emendando faltas
–, bem como garantir o aumento dos associados. Era fundamental tratar-se de homem prudente
e bem inclinado, considerado grande exemplo para imitação de todos. Cabia a ele serviços
concernentes à manutenção do culto, como o zelo pelo patrimônio material e asseio do templo,
dando bom tratamento aos móveis, bens e ornamentos. Em Mariana459 foram previstas possíveis
tensões, logo informando em Compromisso que não era possível o impedimento de um irmão
eleito sem que fosse apresentada razão legítima, estando vedados os confrades atrasados em
seus pagamentos há quatro anos. Na Freguesia do Pilar de Vila Rica falava-se da
obrigatoriedade de aceitação por parte do eleito, que deveria louvar e agradecer a Deus e à
Virgem pela oportunidade. Pelo histórico de intensos conflitos, havia menção à necessidade de
defesa dos pleitos propostos.460 Em atendimento à falta de recursos, era comum que fossem
eleitos anualmente dois irmãos e duas irmãs para o cargo, sendo o mais votado responsável por
presidir todos os atos,461 enquanto o segundo só tomaria posse na ausência do primeiro.462
Tratando-se aqui a todo tempo da elaboração de livros, cabe salientar a importância do
ofício de escrivão, cargo dirigente de enorme responsabilidade quanto ao cuidado, clareza e
guarda dos registros, estando apto a substituir o juiz quando fosse preciso. Em algumas
irmandades, muitas vezes dependia-se da eleição de homem branco letrado. Em Sabará, o
459

AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Compromisso, 1814-1815, v. 2209.
461
Em São José Del Rei era dele o primeiro voto para pregador, valendo por dois, sendo sua escolha prioridade
quando houvesse discordância. Em Antônio Dias, Vila Rica, desempatava e seu voto valia por dois, mas deveria
ceder quando discordasse da pluralidade de votos. Em casos discordantes, oficiais de anos anteriores poderiam
auxiliar nas decisões. AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01; ANTT. Irmandade
de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem de Cristo
(C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.
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Compromisso determinava a necessidade de não aceitarem irmãos que não soubessem ler,
escrever e contar,463 embora a exclusividade de ocupação do cargo por homem crioulo também
foi considerada relevante. O mesmo ocorria no Tejuco.464 Certas vezes a qualidade foi mais
importante do que a capacitação, como no Pilar de Vila Rica, quando, em 1776, outro irmão de
mesa confeccionava os registros pelo escrivão não saber escrever muito bem.465 Aos homens da
pena cabia a confecção dos Estatutos e livros que expressavam o cotidiano leigo, a serem
verificados pelos párocos, bispos ou visitadores eclesiásticos e provedores de capelas. Eles
possuíam o trabalho de registrar assentos, relatar em atas as reuniões e eleições, inventariar os
bens, escrever cartas e requerimentos, além de atuar com o tesoureiro nos balanços financeiros.
Ao tesoureiro competia a obrigação de conservar os bens da irmandade, zelar pelas
cobranças dos pagamentos e administrar o que fosse fabricado. E custeava as despesas em
períodos de escassos rendimentos, sendo posteriormente ressarcido. Em Mariana, era estipulado
que não fosse pessoa muito pobre, podendo ser branco, pardo ou crioulo forro, contanto que
soubesse ler e escrever.466 Em Sabará o texto era semelhante, mas o pardo estava retirado da
cláusula.467 Já em Antônio Dias, a especificação era para que o cargo fosse ocupado por sujeito
abastado ou ao menos de “sã consciência” para tomar conta do cofre. Sendo pessoa de “toda a
confidência”, a ele correspondia a fábrica, o aumento do rendimento e o zelo de fazer as
despesas, cobrar e receber pagamentos. E tudo deveria estar registrado, com recibos para dar
contas ao Provedor.468 Este também foi um encargo por vezes assumido por homens brancos.
O procurador, paralelamente, auxiliaria o irmão tesoureiro em muitas funções, sendo
caracterizado em Sabará como um “ajudante do tesoureiro”.469 Dentre suas obrigações, destacase o zelar pela irmandade e seus bens, pelo aumento de fiéis, pelo cumprimento das obrigações
e dos pagamentos dos membros, pelas esmolas, cobranças e prestação de contas. Deveria estar
por dentro de todos os acontecimentos, levando informações e propondo questões a serem
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ANTT. Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem de
Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.
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AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A.
465
O escrivão poderia ser contratado. Em 1755, a Mesa determinava a escolha de um homem, que fosse ou não
irmão de termo, para acompanhar todas as reuniões, escrevendo tudo nos livros, sem a necessidade de pagar
mesada. Ele não teria a posse dos livros, realizando o trabalho apenas na reunião. APNSP-OP. Irmandade de N. S.
das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01.
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ANTT. Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem de
Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.
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APNSCAD-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromissos, 1818-1820,
cx. 01, prat. 41, est. 09.
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ANTT. Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem de
Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.

125

debatidas, dando seu parecer.470 Soma-se a isso sua função de propor ações e defender as que
se pusessem à confraria, exigindo procuração competente.
As esmolas eram os maiores rendimentos, divididas em diferentes categorias. Havia os
valores pagos na entrada, os anuais e as mesadas dos cargos gestores. Outras fontes compunham
a receita, como juizados de santos de devoção que possuíssem imagem de culto e fossem
festejados na capela; doações esporádicas de fiéis; peditório de esmolas, que deveria ser
autorizado previamente; aluguéis de casa (caso possuíssem); legados em testamentos; e serviços
prestados para não associados.471 Quanto às entradas e anuais, houve a recorrência de valores
semelhantes. Em Vila Rica e Mariana definiu-se uma oitava inicial e meia oitava paga
anualmente (mil e duzentos e seiscentos réis, respectivamente). Em São José, por outro lado,
era cobrada a quantia de meia oitava também na entrada, enquanto em São João, Sabará e
Tejuco era estabelecido uma oitava e meia. Às vezes eram cobrados elementos adicionais.472
Em Sabará estava inclusa uma contribuição em bentinho473 e cera, enquanto em Mariana
somava-se à quantia exposta acima ¾ de oitava de ouro por uma patente e um compêndio das
indulgências. Em algumas irmandades constatamos as parcelas pagas junto ao termo de assento,
embora também seja possível verificar nos livros de receitas e despesas. Apesar do grande
número de associados e das queixas quanto aos atrasos, nota-se o esforço desses oficiais em
controlar esse importante rendimento, realizando a conferência de todos os anos e o balanço em
casos de falecimento. Ações cíveis, como veremos a seguir, ilustram episódios de discordância
quanto aos pagamentos por parte dos herdeiros.
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APNSCAD-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromissos, 1818-1820,
cx. 01, prat. 41, est. 09. O procurador receberia também a ajuda dos irmãos andadores, os quais deveriam
encaminhar as notícias a todos os fiéis e recolher esmolas, tangendo a campainha pelas ruas dos arriais e vilas.
471
Em Congonhas do Campo acompanhava-se à sepultura por 4$800 réis, “como era de costume”. AEAM.
Irmandade de N. S. do Rosário de Congonhas do Campo. Livro de Termo, 1757-1850, f. 12-13v.
472
A Ordem Terceira de São Francisco de Mariana, em comparação, cobrava de entrada 3$000 réis, além do
restante para custeio do noviciado, nunca menos de 600 réis. No ato da profissão 5$400 réis para receber sua carta
patente e anuais de 1$200 réis. Cada missa rezada por clérigos custava em média de 600 a 750 réis, preço maior
que no Rio de Janeiro (320 réis) e Braga (100 réis). BARBOSA, Gustavo Henrique. Poderes locais, devoção e
hierarquias sociais: a Ordem Terceira de São Francisco de Mariana no século XVIII. Tese (Doutorado em
História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.
473
O bentinho era um objeto devocional formado por dois quadrados de papel ou saquinhos de pano bento com
orações, imagens ou insígnias mercedárias, levado ao pescoço preso por cadarço, enquanto o escapulário era um
pano branco recortado, usados sobre o peito e as costas. PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 155.
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Quadro 2 - Esmolas de entrada e anuais das Irmandades de Nossa Senhora das Mercês (em réis)474
Entrada
1$200
1$200
1$200
1$800
1$800
1$800
$600

Localidade
Mariana
Vila Rica (Antônio Dias)
Vila Rica (Pilar)
Sabará
Tejuco
São João Del Rei
São José Del Rei

Anual
$600
$600
$600
$600
$600
$600
$600

Outro ponto importante quanto aos rendimentos era a mesada paga pelos que ocupavam
os cargos diretivos, correspondendo a valor muito superior do solicitado anualmente aos demais
irmãos, como se observa no quadro abaixo.

Quadro 3 - Valores das mesadas dos Oficiais de Mesa das Irmandades das Mercês (em réis)
Cargos

Mariana475

Juiz

24$000
12$000
24$000
12$000
12$000
4$800
6$000
2$400
3$600

Juíza
Escrivão
Tesoureiro
Procurador
Irmãos de
Mesa
Irmãs de
Mesa

474

2$400
3$600
2$400

Sabará

Tejuco478

19$200

-

Vila Rica
(Pilar)477
24$000
24$000
30$000
24$000
14$400
12$000
-

1$800

2$400

2$400

14$400
7$200
14$400
7$200
7$200
3$600
7$200
3$600
3$600

1$800

2$400
2$400
2$400

2$400

Vila Rica
(AD)476
19$200
19$200
-

19$200
9$600
4$800

1$800
3$600
1$800

São João
Del Rei
20$000

São José
Del Rei
14$400

20$000

14$400

10$000

7$200

5$000

4$800

2$400

1$800

2$400

1$800

APNSCAD-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromissos, 1818-1820,
cx. 01, prat. 41, est. 09; APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Compromisso,
1814-1815, v. 2209; AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01;
BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, USP. Compromisso. Irmandade de N. S. das Mercês,
Villa de San Jozé, 1796; AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso,
1806; ANTT. Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem
de Cristo (C.O.C.)/Comuns – Livro 04, f. 26-39v; AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina.
Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A.
475
Mariana apresenta dois valores distintos por correção imposta pela Mesa da Consciência e Ordens.
476
Em termo de 05 de março de 1826, entretanto, a associação alteraria os valores cobrados, já tendo atualizado
as denominações dos cargos: irmão prior e irmã priora 19$200 réis, vice prior e vice priora 19$200 réis, síndico
7$200 réis, definidores 7$200 réis, vigário e vigária do culto divino 4$800 réis, mestre e mestra dos noviços 4$800
réis, mordomos e mordomas 3$600 réis, sacristão e sacristã 2$400 réis. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês
e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
477
A Irmandade das Mercês da Freguesia do Pilar de Vila Rica possui dois valores por termos consultados dois
Compromissos distintos, um de 1765 e outro de 1814. AHU. [1765] COMPROMISSO da Irmandade de N. S. das
Mercês de Vila Rica, Freguesia de N. S. do Pilar. Códice, n. 1531; APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e
Misericórdia de Vila Rica. Compromisso, 1814-1815, v. 2209.
478
O Arraial do Tejuco também possui dois dados por modificação da Mesa da Consciência e Ordens.
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Seus valores apresentaram mais variações do que os rendimentos de entrada e anuais, e
não deixaram de suscitar a repreensão dos ministros da Mesa da Consciência e Ordens quando
consideraram as taxas elevadas.479 Mesmo quando a Mesa não atuou no sentido de reduzir as
somas, a experiência provou aos oficiais a grande dificuldade em encontrar membros capazes
de arcar com tamanhas mesadas, sendo uma saída a modificação do exclusivismo de acesso,
como visto em Sabará.480 Alguns cargos não careciam de taxação devido ao trabalho árduo
exigido, como o procurador e, poucas vezes, o escrivão e o tesoureiro. Mordomos, zeladores e
andadores normalmente ficavam isentos da contribuição. Os juizados e os ofícios de irmãos de
mesa sempre exigiram remuneração. Homens e mulheres pagavam as mesmas quantias. Apenas
no Pilar, em Compromisso de 1765, havia uma esmola de juíza superior ao juiz, de trinta e vinte
e quatro mil réis, respectivamente. Não sabemos se foi escolha dos oficiais ou erro na escrita.481
Era frequente que o eleito não pagasse a taxa anual naquele ano, arcando apenas com a quantia
mais alta de seu ofício. Todos os ocupantes da Mesa Administrativa deveriam, ainda, dedicar
um tempo para a arrecadação de esmolas ao longo do ano, em sua capela ou pelas vilas. Nesse
contexto vale ressaltar que a prática comum de dar esmolas, para além da demonstração de
caridade, também era um meio de afirmação, um sinal que exteriorizava poder e prestígio.482
No Tejuco, informavam os irmãos que a multidão de peditórios de esmolas fazia com
que os devotos não concorressem com maior liberalidade para os Santos templos, e, por isso,
não haveria senão um irmão para pedir diariamente pelo arraial e localidades próximas,
havendo, para este fim, licença do Corregedor da Comarca. A prestação de contas ocorreria a
cada seis meses. Além deste, nomeariam outro a cada mês para que pedisse apenas no Arraial
aos domingos, repassando logo ao tesoureiro.483 Em alguns Compromissos especificou-se a
nomeação de ermitão para esse encargo, atuando não apenas na freguesia, mas em toda a
Comarca. Em São João, as doações auxiliariam nas despesas das obras e reparos da capela,
embora em correção a Mesa da Consciência e Ordens tenha exigido a emenda dos capítulos,
pois só havia a licença para coletarem esmolas dentro da igreja.484
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Os valores em ordens terceiras eram superiores. Na Ordem Franciscana de Mariana, por exemplo: ministro
120$000, ministra 50$000, vice-ministro 60$000, secretário 24$000, procurador geral 24$000, síndico 20$000,
definidor 20$000, vigário do culto divino e seu coadjutor 12$000. BARBOSA, Gustavo Henrique. Op. cit.
480
ANTT. Irmandade de N. S. das Mercês de Sabará. Compromisso, 1778. D. Maria I - Chancelaria da Ordem de
Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.
481
AHU. [1765] COMPROMISSO da Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica, Freguesia de N. S. do Pilar.
Códice, n. 1531.
482
ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. O mundo dos mortos no quotidiano dos vivos. Celebrar a Morte nas
Misericórdias Portuguesas da Época Moderna. Comunicação e Cultura, n. 10, 2010, p. 101-114.
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AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A; Livro de Receita
e Despesa, 1770-1804, cx. 373, bloco A.
484
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806.
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No momento de entrada de novos irmãos era recomendada a exposição das normas para
o conhecimento de todos, sobretudo quanto a suas obrigações individuais e, a partir de então,
como participante daquela comunidade fraternal. Os artigos reservados para isso estipulavam
que o membro deveria ser temente a Deus e devoto à Virgem, guardar os Mandamentos,
confessar nos Santos Jubileus (que constavam no Compêndio das Graças e Indulgências),
participar de procissões, missas, enterros e demais funções na capela, assistir irmãos enfermos
ou encarcerados, e pedir esmolas nas ruas com a bacia. Todos teriam um limite para atraso de
pagamentos, fixando-se prazo máximo de até quatro anos. Quem faltasse com as exigências
seria levado à Mesa para esclarecimentos, sob pena de multa e expulsão.
Com o intuito de ordenar e organizar, poderíamos, então, nos questionar se os
Compromissos demonstrariam todo o convívio cotidiano e as ações empreendidas pelos
confrades. É claro que as normas poderiam ser desrespeitadas ou haver omissões. Entretanto,
eles não deixaram de registrar as agências, as transformações ao longo do tempo e os conflitos
do universo leigo. Para as Mercês, as normas e sua própria ordenação apresentaram grande
semelhança (certas vezes com a repetição de mesmos trechos), com a recorrência dos pontos já
citados acima, apesar de também observarmos singularidades e capítulos próprios às dinâmicas,
condições e vivências específicas de cada instituição. A semelhança foi ainda maior em
localidades próximas, vilas vizinhas ou de mesma comarca, o que indica a circulação desses de
modelos, para além da existência de certa padronização herdada das tradições do Reino.
Na elaboração dos livros houve a participação dos oficiais de mesa, sem desconsiderar
o auxílio do capelão. Em alguns casos há a especificação clara de que a feitura de um novo
documento se justificava para expressar o “estado atual” da agremiação, sendo lido em reunião
para validação dos irmãos, como em Vila Rica.485 Tal fato era justificado quando o mesmo
passava por reformas, com a alteração de alguma norma significativa. Alguns Compromissos
retrataram a mudança do perfil das confrarias, como quando uma agremiação deixou de
restringir o acesso aos entrantes, ou começou a fazê-lo, e nos casos em que alcançou o patamar
de arquiconfraria ou ordem terceira. Alguns grêmios foram mais detalhistas em apontar
resoluções de possíveis problemas, esclarecendo como proceder em certos momentos. O
reforço à boa convivência, repreensões, reconciliações e informes quanto a conflitos existiram
para enquadrar os contextos vividos. Não raras vezes encontram-se itens bem particulares,
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APNSCAD-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromissos, 1818-1820,
cx. 01, prat. 41, est. 09. Nesta localidade havia ainda livros impressos: um de Assentos (1758), um de Cerimonial
(1824) e Estatutos (vários livretos - 1858) – o primeiro de Lisboa, e os dois últimos de Ouro Preto.
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como disposições sobre as reuniões de mesa486 e as medidas necessárias na ausência ou morte
de algum oficial. Também houve demarcação de missas em função “del Rei”, festividades a
outros oragos,487 e auxílio ao casamento de donzelas ou libertação de presos e cativos.488
As orientações que visavam enquadrar os comportamentos dos fiéis, através de seus
principais livros, eram vistoriadas por autoridades civis e eclesiásticas, sobretudo a partir de
meados do século XVIII. Durante as primeiras décadas de povoamento das Minas os bispos do
Rio de Janeiro exerceram jurisdição na região.489 Apenas em 1745 seria confirmada a nomeação
de Dom Frei Manuel da Cruz para assumir, três anos mais tarde, o recém-criado bispado
marianense. A situação se modificou a partir da criação do bispado, mas também com a política
pombalina, quando o rei reforçou a exigência de exclusividade no direito de aprovar a ereção
das irmandades seculares.490 Em 08 de março de 1765 foi expedida uma provisão pela Mesa da
Consciência e Ordens, responsável pelos assuntos de ordem religiosa, que notificava a
obrigatoriedade de irmandades confirmarem seu Compromisso neste Tribunal.491 Elas
receberam, assim, uma carta na qual se mencionava a provisão real, copiada em seus livros.
Pelo que observamos, foi comum que o bispo reivindicasse a análise dos livros em seu teor
religioso e recomendasse a devida confirmação pela Mesa da Consciência em seguida.
Alguns Compromissos, como os localizados no Arquivo Histórico Ultramarino,
permitem a visualização do trânsito administrativo da confirmação, com os despachos e vistas
486

AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A. Na confraria do
Pilar de Vila Rica identificamos que os “irmãos comuns”, nos dizeres do artigo, também eram obrigados a
participar das Mesas, mesmo sem convite prévio, podendo opinar nas discussões. AHU. [1765] COMPROMISSO
da Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica, Freguesia de N. S. do Pilar. Códice, n. 1531.
487
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806; AEAD. Irmandade
de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A.
488
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01.
489
TRINDADE, Cônego Raymundo. Arquidiocese de Mariana. Subsídios para a sua história. 02 ed. Belo
Horizonte: Imprensa Oficial, 1953, v. 01.
490
“Dessa forma, durante o reinado de D. José I, o elenco das restrições estipulava acentuadamente, dentre outras,
a abolição da pureza de sangue para a admissão, a redução das esmolas dos juízes e demais oficiais de mesa, a
proibição de eleição e coroação de reis e rainhas em irmandades de negros, a proibição de auxiliares para a
cobrança de anuais e outros haveres das irmandades, a proibição de alterações nos compromissos e a insistente
condenação da incompetência dos bispos e do Ordinário sobre os sodalícios leigos. A governação de D. Maria não
mudou o sentido das restrições. [...] estabeleceu-se a proibição de aplicação, pelos irmãos administradores, de
multas pecuniárias, de castigos, penitências e penas; a regulamentação das taxas de juros cobradas pelas
irmandades em seus empréstimos em dinheiro; a proibição de poderem pedir esmolas e construir capelas sem
prévia licença régia; a proibição de fixarem editais em lugares públicos. A proibição de estabelecerem prazos para
os irmãos fazerem testamento e o não reconhecimento das certidões dos escrivães das irmandades terem fé
pública”. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 121-122.
491
AGUIAR, Marcos Magalhães. Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 153-175. Quanto ao “tribunal régio,
designado por Mesa da Consciência, foi criado por D. João III (1532) com o objetivo de tratar das matérias que
tocassem a obrigação da ‘consciência’ do monarca. Quando, por bula apostólica de 04 de janeiro de 1551, os
mestrados das três Ordens Militares de Cristo, Santiago da Espada e S. Bento de Avis se uniram à coroa, os seus
assuntos, tanto espirituais como materiais, passaram a ser tratados, tanto em primeira como em última instância,
na Mesa da Consciência”. SUBTIL, José. Os poderes do centro. In: MATTOSO, José. História de Portugal. O
Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, v. 04, p. 149.
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de autoridades civis, como Procuradores da Fazenda ou da Coroa e os conselheiros da Mesa,
que analisavam os documentos e averiguavam a necessidade de reformulação. Ao fim era
redigida a aprovação, geralmente condicionada às alterações em certas cláusulas, sobretudo
quanto à busca por autonomia e restrições da interferência paroquial. Após a resposta do
Tribunal, elaborava-se em seguida o termo de aceitação e juramento por parte dos oficiais. 492
Em suma, o trâmite administrativo era “extremamente complexo e reflete a sobreposição das
funções dos diversos órgãos da administração colonial, especialmente os Conselhos e as
Secretarias de Estado”.493 Nesse cenário também houve espaço para grandes dúvidas e disputas
de jurisdições entre autoridades civis e eclesiásticas, bem como para as escolhas dos confrades
ao fundarem sodalícios seculares ou eclesiásticos. Em Portugal, as associações criadas por
leigos e por clérigos eram distinguidas nas Ordenações do Reino.
Os Hospitais, Capelas e Albergarias, que constar pelas instituições, ou per prova
legítima, que foram fundados e instituídos per autoridade e consentimento dos
Prelados, eles e seus Oficiais os possam visitar, prover e tomar as contas aos
Mordomos e Administradores, e os constranger que lhas deem, e fazer reparar os bens,
e cumprir em todo a vontade dos instituidores, e constranger os Mordomos e
Confrades a seguir as demandas que se moverem entre leigos, sobre bens ou dívidas
das ditas Casas. Porém aos Juízes leigos pertence o conhecimento dos tais feitos, e
não aos Eclesiásticos. E nos que se não mostrar serem fundados por autoridade dos
Prelados, mas serem fundados por leigos simplesmente, para algumas obras pias, ou
para uso dos pobres e os Administradores forem leigos, o conhecimento pertence em
todo aos Juízes leigos; os quais conhecerão dos ditos feitos e tomarão as contas, e
visitarão e proverão com que em todo se cumpram as vontades dos instituidores.
Porém neste caso podem os Prelados, visitando, prover se se cumprem as cousas pias,
que os instituidores mandaram.494

As distintas jurisdições também podem ser observadas nas Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia.

Por tanto mandamos, que das Confrarias deste nosso Arcebispado, que em sua criação
foram erigidas por autoridade nossa, ou daqui em diante se quiserem erigir com a
mesma autoridade, que as faz Eclesiásticas, se remetam a Nós os Estatutos, e
492

O percurso passava pelo requerimento de provisão de ereção da irmandade; pronunciamento e despacho das
autoridades; expedição da licença; encaminhamento de aprovação e confirmação do compromisso;
pronunciamento e despacho das autoridades; expedição de provisão de confirmação do compromisso; lavratura de
termo de ciência às autoridades locais; juramento pela Mesa com a aceitação da provisão de confirmação do
compromisso. BOSCHI, Caio César. Em Minas, os negros e seus compromissos. In: Compromissos de irmandades
mineiras do século XVIII (Amilcar Vianna Filho Org.). Belo Horizonte: Claro Enigma, 2007.
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ALMADA, Márcia. Das artes da pena..., op. cit., p. 39. “A maioria dos compromissos da Capitania de Minas
Gerais encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino apresenta os despachos das autoridades, mas não a provisão
de aprovação e confirmação do documento [...]. Não pode ser descartada, portanto, a possibilidade de que os
exemplares enviados para Lisboa devessem permanecer nas instituições de destino, numa pratica administrativa
comum, seguindo apenas os Alvarás de confirmação para as irmandades.” Ibidem, p. 39.
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CÓDIGO PHILIPPINO ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal. Décima Quarta edição, por Candido
Mendes de Almeida. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870, Livro I, Título XLII “Capelas,
Hospitais, Albergarias e Confrarias”.

131

Compromissos, que quiserem de novo fazer, ou já estiverem feitos, para se
emendarem alguns abusos, se neles os houver [...]. E quanto às confrarias que forem
erigidas sem autoridade nossa, e que são seculares, ordenamos, que os nossos
visitadores, nas igrejas em que estão fundadas e em ato de visita, possam ver seus
Estatutos, e Compromissos, para que tendo na sobredita forma alguns abusos, ou
obrigações menos decentes, e pouco convenientes ao serviço de Deus, e dos Santos,
as façam emendar.495

Contudo, nem sempre tal distinção foi respeitada, o que gerava vários embates
jurisdicionais. A própria Coroa dificultava a situação cobrando a comprovação das fundações
efetivadas pelas autoridades eclesiásticas, o que muitas vezes não existia. O mesmo ocorrera
quanto às confrarias portuguesas. Só a partir de 1604, com a Constituição de Clemente VIII, foi
determinado que a ereção canônica de uma confraria só podia ser feita pelo Bispo, com sua
autorização e aprovação do Compromisso, esta última formalmente estabelecida em 1640, com
as Constituições Sinodais do Arcebispado de Lisboa. A Igreja, todavia, estava ciente da
concorrência promovida pela Coroa portuguesa desde o século XVI, quando chamou para si a
proteção e confirmação dos sodalícios, intensificada na segunda metade do século XVIII.496
No que se refere às Minas Setecentistas, a Igreja sempre reclamava seus direitos sobre
as irmandades, mas o rei, juntamente aos seus órgãos representantes, teria o controle final sobre
elas.497 Em 1750 o bispo de Mariana enviava cartas ao rei pedindo esclarecimentos quanto à
jurisdição eclesiástica e secular na tomada de contas das confrarias, bem como sobre o papel
do ouvidor, provedor das capelas, nesse sentido. Em contrapartida, no mesmo ano, em Vila
Rica, o Ouvidor Caetano da Costa Matoso remetia carta informando que visitadores
eclesiásticos estavam conferindo os livros das irmandades seculares, e, para ele, isso era
contrário à ordem estabelecida, causando transtornos. Em resposta, informava o Conselho
Ultramarino que tanto em ordem régia de 1744, como em resolução de 1750, já era sabido que
cabia ao provedor a fiscalização dos livros e tomada de contas, exceto quando houvesse a
comprovação de confraria fundada junto às autoridades eclesiásticas. Não seriam validadas
fundações eclesiásticas da primeira metade do século XVIII, estando as Minas sob jurisdição
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VIDE, Sebastião Monteiro da. (Arcebispo, 1643-1722). Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide: propostas, e
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PENTEADO, Pedro. Confrarias portuguesas..., op. cit., p. 43.
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AHU. [1750] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre petição do bispo de Mariana a respeito da dúvida
que existia entre a jurisdição eclesiástica e a secular no tomar as contas das confrarias. AHU-Minas Gerais, cx. 57,
doc. 61; [1750, Março, 23] Vila Rica CARTA de Caetano da Costa Matoso, ouvidor de Vila Rica, para D. João V,
dando conta das visitas efetuadas por um visitador que conferia os livros das Irmandades, mesmo as seculares, o
que era contrário a ordem estabelecida e causava transtornos. AHU-Minas Gerais, cx. 55, doc. 33; [1750, Março,
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do Rio de Janeiro, nem as que se sujeitaram posteriormente ao ato de criação.498 Todavia, era
admitido que o bispo verificasse os livros em seu teor religioso. Segundo Pedro Penteado,
para as confrarias, a estratégia a seguir para escapar à fiscalização régia ou clerical
podia depender do lado do tabuleiro em que se pretendiam colocar. Se o objetivo era
impedir a intervenção do representante do Ordinário e reduzir a capacidade de
interferência do responsável paroquial, a solução passava por solicitar a proteção régia
ou demonstrar que a confraria não era de criação eclesiástica. 499

Um grande esforço é tencionar a compreensão do que está além da narrativa normativa,
entendendo, a partir do surgimento dos compromissos, como a instituição passa a se representar
à comunidade de associados. Ou seja, “a data de elaboração dos estatutos é aquela na qual a
irmandade pleiteava status jurídico, pretendendo ter, desde aquele momento, sua existência
confirmada de jure, [...] pelo imperativo legal de se subordinar jurisdicionalmente às
autoridades civis e/ou eclesiásticas”.500 O discurso escolhido para compor os compromissos
sugere pistas quanto a possíveis conflitos existentes, quer na fundação dos grêmios – momento
anterior aos registros, mas por vezes mencionado pelos confrades – ou no processo de
confecção de suas normas, que legitimarão sua existência por confirmações régia e episcopal.
Um exemplo a ser citado refere-se ao Tejuco.501 Os confrades registraram no documento
sua função de Regra com a qual se deveria governar a irmandade, estando subordinada ao poder
régio por termo de sujeição feito ao Provedor das Capelas e Resíduos, ressaltando que só à Sua
Majestade competia o poder espiritual das terras do Estado do Brasil, como governador e
administrador do Mestrado e Prelado Ordinário com jurisdição em todas as igrejas e confrarias.
Em suas próprias palavras, “conforme as nossas vontades”, os crioulos ambicionaram
independência em relação à fábrica da matriz e vedaram o acesso à visitação eclesiástica,
enfatizando sua única observância à revista do provedor.
Em Termo de Aprovação da Rainha, pela Mesa da Consciência, em 1782, houve a
correção de alguns capítulos, garantindo os direitos paroquiais e de fábrica – também
encarregando ao pároco a presidência de eleições –, aceito pela irmandade em 1783, em
presença do Vigário Colado Manoel José da Fonseca Brandão. Diante disso, supomos que os
ânimos andariam exaltados naquela localidade, já que as orientações que direcionavam as ações
498
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da agremiação antecipavam quem os irmãos queriam por perto, como aliados, desejando apartar
as autoridades eclesiásticas de seu cotidiano. Possivelmente sua experiência até aquele
momento, sem esquecer de sua passagem pelo Rosário, levou os confrades a atuarem de tal
forma, limitando ainda o poder de atuação de seu próprio capelão.502 Conflitos diversos, como
os relacionados à demanda por autonomia na condução de atividades, sem a intervenção
paroquial, geraram um quadro de longas negociações com as autoridades civis e eclesiásticas
em função dos direitos paroquiais, com a busca pela autogestão do culto, como ainda veremos.

2.1.1 Arrecadação monetária: os confrades de Vila Rica vão à justiça por dívidas e legados
Outra importante dimensão da atuação dos devotos das Mercês, ainda pouco explorada
pela historiografia, diz respeito ao acionamento da justiça, por meio de libelos cíveis, em
contextos de conflitualidade.503 Esse tipo de situação foi verificado, sobretudo, em Vila Rica,
por tratar-se de documentação amplamente preservada, em diferentes tipologias e acervos, bem
como pelo próprio histórico das duas corporações da vila que demonstraram, desde sua
fundação, longas décadas de intenso agenciamento por parte dos crioulos em suas Mesas
Administrativas, com o auxílio de procuradores, advogados e solicitadores de causas. Alguns
compromissos já estipulavam a necessidade de que dívidas de membros deveriam ser cobradas
em juízo competente, e não pela ação particular ou por monitórios.504 Tal fato corresponde ao
contexto vivenciado, na segunda metade do século XVIII, de busca por maior fiscalização dos
sodalícios e de seus rendimentos por parte das autoridades régias, como a Provedoria de
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AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A.
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inculpação, o patrono do réu podia também reconvir, isto é, cobrar que o acusado fosse ressarcido por prejuízos
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Capelas, Ausentes e Resíduos ou a Mesa da Consciência e Ordens.505 As tomadas de contas
pela Provedoria
eram realizadas anualmente, quando as confrarias eram convocadas por editais de
correição, afixados em lugares públicos, especificando prazo para apresentação dos
livros. Esta regularidade anual permitia aos provedores acompanhamento mais
preciso de observância de suas determinações, lançando mão de citações e intimações,
visando o seu cumprimento.506

Algumas irmandades e ordens terceiras possuíram rendimentos e despesas bastante
elevados, despertando maior interesse de acompanhamento pelas autoridades civis e
eclesiásticas, o que gerou disputas pela jurisdição da tomada de contas.507 De acordo com
Marcos Aguiar, as duas Mercês de Vila Rica, como também as de outros núcleos urbanos, foram
exemplos de corporações com menor recurso financeiro, quando comparadas a algumas
agremiações de negros e pardos. Quando cotejadas tendo em vista irmandades das matrizes, de
brancos, bem como as ordens terceiras, as cifras são muito discrepantes.508 O vigor econômico
era um fator fundamental na construção de sua autoimagem, sendo indispensável, então,
recorrer a outros caminhos para sua promoção. Vejamos a tabela abaixo.509

A fiscalização “tinha também um caráter tutelar, já que a Provedoria não apenas fiscalizava a atuação dos
oficiais, mas também protegia os interesses daquelas associações quando eram prejudicadas por terceiros”.
COSTA, Wellington Júnio Guimarães da. Op. cit., p. 425.
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Horizonte, Belo Horizonte, v. 17, n. 53, 2019, p. 1189-1190.
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Tabela 1 - Rendimento total das irmandades em Vila Rica (oitavas - réis)510
Ano
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1780
1790
1800
1810

Mercês (Pilar)
128 – 153$600
132 – 158$400
153 – 183$600
238 – 285$600
170 – 204$000
142 – 170$400
209 – 250$800
227 – 272$400
202 – 242$400
111 – 133$200
184 – 220$800
160 – 192$000
338 – 405$600
229 – 274$800
354 – 424$800
204 – 244$800

Rosário (AD)
1451 – 1:741$200
1204 – 1:444$800
1199 – 1:438$800
1488 – 1:785$600
1014 – 1:216$800
1520 – 1:824$000
1261 – 1:513$200
1115 – 1:338$000
1083 – 1:299$600
1081 – 1:297$200
1101 – 1:321$200
1415 – 1:698$000
798 – 957$600
875 – 1:050$000
-

Mercês (AD)
276 – 331$200
317 – 380$400
368 – 441$600
306 – 367$200
464 – 556$800
326 – 391$200
294 – 352$800
406 – 487$200
349 – 418$800
257 – 308$400
433 – 519$600
341 – 409$200
436 – 523$200
308 – 369$600
361 – 433$200
224 – 268$800

A Irmandade das Mercês de Antônio Dias sempre teve rendimento superior em relação
à congênere da Freguesia do Pilar, seguramente pelo maior número de membros, pela força
atrativa e pelo potencial arrecadador, com a aquisição de benefícios espirituais e a propagação
de presídias e agregações, embora os valores tenham se aproximado em alguns anos, com a
virada do século. Nos dois casos os valores reduziram nesse período. Nota-se também o
aumento da receita do Pilar após a conquista de templo próprio. O rendimento do Rosário do
Alto da Cruz, por outro lado, foi sempre muito superior ao de ambas, tendendo a regredir a
partir da década de 1780, ainda que continuasse muito acima da receita das duas Mercês.
Muitas práticas e relações sociais tecidas foram observadas por meio de doações,
pagamentos ou serviços. Quanto à Irmandade das Mercês de Antônio Dias, por exemplo, em
1759 o Dr. Thomas Soares de Aguilar se filiava, realizando pagamentos de entrada e anuais de
sua família com o desconto do que lhe devia a irmandade por seu trabalho no recurso do bispo
e no libelo movido pelo Pe. José Fernandes Leite contra a irmandade. João Baptista Silva,
homem branco e morador no Alto da Cruz, entrou em 1778, foi juiz de devoção e irmão de
mesa, tendo seus pagamentos abonados por diligências que os oficiais o mandaram fazer. 511 O
oficial de justiça Antônio José Fernandes entrava em 1794 e era morador na Ponte do Rosário
do Ouro Preto, pagando suas esmolas em diligências. Faleceu em 1806 e foi sepultado na
Capela de São Francisco. Em 1795, a entrada da cabra Ana Rodrigues foi paga por seu senhor,
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o Alferes Feliciano Quintino da Silva, morador na Rua Direita do Ouro Preto, também filiado
naquele ano, debitando a esmola necessária pelo serviço de uma cópia do Compromisso.512 O
mesmo ocorreu com a crioula Rosa da Rocha, escrava do Capitão Domingos da Rocha Pereira.
A entrada foi paga pelo senhor no feitio de requerimentos. Ele já era irmão desde 1767, tendo
ocupado cargos de tesoureiro e irmão de mesa. Faleceu em 1798, sendo sepultado no Carmo. E
teve outro escravo na agremiação, o crioulo Antônio Fernandes dos Anjos, em 1780.513
Vários casos de dívidas e legados parecem ter sido resolvidos internamente, entre os
envolvidos e os oficiais dirigentes do ano, debatidos em reunião de mesa e registrados em seus
livros. Destacaremos aqui, por outro lado, os casos de libelo cível por dívidas ou doações
deixadas por membros, visto que muitos deles terminaram em audiência pública e longas causas
judiciais.514 Irmandades institucionalizadas, aprovadas por autoridades civis e eclesiásticas,
gozavam da vida civil, possuindo existência legal. Sem isso, não poderiam “intentar nem
defender ações em juízo” ou receber doações, “exceto se forem esmolas ou ofertas manuais”.515
Em audiência ocorrida na casa do Ouvidor Antônio Ramos da Silva Nogueira, de 23 de
abril de 1793, comparecera o solicitador de causas Manoel Pinto Cardoso,516 em nome do autor
da ação, o procurador da Irmandade das Mercês de Antônio Dias, o crioulo forro Manoel da
Silva Marques.517 Por ele foi requerido que citasse e apregoasse a parda Maria Pereira de
Assunção,518 para vir pessoalmente em audiência reconhecer seu crédito, sinal e obrigação,
sendo devedora da quantia de doze oitavas. A dívida se referia, segundo declaração feita em
nome de Maria em 16 de janeiro de 1788, a ter se comprometido a pagar a quantia, dentro de
seis meses, da entrada de sua “crioula Marcelina”, achando-se molesta. Ao falecer, ela foi
enterrada e teve as missas em sufrágio. Por ter sido apregoada e não ter comparecido, o crédito
foi reconhecido a sua revelia, em 26 de abril de 1793. Ainda em tempo de dez dias corridos, em
512
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06 de maio a ré apresentava uma petição na qual validava a dívida, sendo feito termo de
confissão, tendo a condenada que arcar com os autos.519
Em 1793, outro libelo cível era conduzido pelo procurador das Mercês de Antônio Dias,
Manoel da Silva Marques, contra o réu Pedro Ferreira de Mattos, irmão do falecido,
testamenteiro e tutor dos órfãos herdeiros do crioulo forro Joaquim Ferreira de Matos.520 Dois
órfãos foram citados e apregoados, Apolinário (de cerca de vinte e um anos) e Manoel Crioulo
(de dezoito anos). Havia uma terceira filha, Maria, de quatorze anos.521 Joaquim teve assento
no dia 24 de setembro de 1761, foi oficial várias vezes e faleceu em 28 de julho de 1789,
devendo uma quantia restante de seus anuais vencidos no valor de 11 ¼ 3 (onze oitavas, e
quarto, e três vinténs de ouro). Nesta ação, que corria à revelia, também foram ouvidas
testemunhas que moravam na vila e confirmavam a versão da confraria, apontando o que
sabiam “pelo ver, ouvir dizer, ser público e notório”, os crioulos forros Alberto da Costa Reis,522
oficial alfaiate de cinquenta e oito anos de idade; Francisco Antônio de Souza,523 oficial
carpinteiro de quarenta anos; e José de Souza Torres,524 oficial sapateiro de cinquenta e sete
anos. Todos assinaram seus juramentos. A irmandade ganhava a causa, ficando os herdeiros
condenados, sendo os trâmites concluídos formalmente em 23 de outubro de 1795.525 As
testemunhas eram frequentemente membros da irmandade com um ofício mecânico (nem
sempre relatado nos termos de entrada), demonstrando o uso prático e simbólico da ocupação
e da integração comunitária, garantindo confiabilidade.
Já em 16 de abril de 1807, em audiência em casa do Juiz dos Órfãos Dr. Diogo Pereira
Ribeiro Vasconcelos, o procurador e mais oficiais interpunham um libelo cível a Joaquim
Gomes, tutor dos órfãos herdeiros da crioula Ana Ribeiro, como o crioulo forro Sebastião
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Veloso de Amorim, membro desde 1798.526 Representava a corporação, como solicitador, o
Quartel Mestre Joaquim Higino de Carvalho.527 Eram procuradores os Doutores Manoel
Rodrigues Pacheco, que não era membro, mas possuía duas escravas crioulas na agremiação,528
e José Francisco de Almeida Machado, sendo outro solicitador o Ajudante Miguel Dionísio
Vale. Compunham a Mesa Administrativa naquele ano o juiz Ignácio de Carvalho Ferreira, o
escrivão crioulo forro João de Barros Correa,529 o tesoureiro Ventura da Costa Rangel, homem
branco,530 e o procurador crioulo forro Manoel Correa Campos.531 Ana tornou-se irmã das
Mercês em 24 de agosto de 1782, tendo servido de juíza e irmã de mesa, e, ao falecer, ficou
devendo mesadas e anuais que somavam doze oitavas de ouro.532 Ela faleceu em 1804 e foi
sepultada na Mercês do Ouro Preto, sendo moradora no Alto das Cabeças.533
Ela era casada com o Alferes Estevam Veloso de Amorim, crioulo forro também
membro da corporação,534 que deixou dívida de 13 oitavas. O casal era devedor de mais de 20
oitavas em créditos passados à confraria, em novembro de 1784, pelo Capitão José
Fernandes,535 referente a madeiras e outros gastos feitos em sua estalagem desde 1778. Todos
tiveram suas missas em sufrágio. Além disso, cobrava-se aos herdeiros as custas feitas em uma
Justificação. A soma contabilizava 59$987 réis. O advogado e Capitão Francisco Xavier
Monteiro de Noronha era, em 07 de julho de 1807, nomeado como curador dos órfãos, e
declarava ser contrário ao libelo. Tendo a irmandade optado por continuar com a causa, derase início à inquirição de testemunhas: o crioulo forro Dionísio Rodrigues de Souza, alfaiate de
526
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trinta e dois anos, membro e oficial das Mercês em alguns anos; o crioulo forro Gonçalo Ferreira
Velho, morador no Morro desta vila, que vivia de minerar, de idade de cinquenta anos, atuante
como oficial da agremiação e com vários familiares reunidos naquele meio;536 e o crioulo forro
Vitoriano Caetano Ferreira, oficial de selaria de cerca de cinquenta anos.537 Todos foram citados
como naturais da vila. A conclusão do processo em favor da irmandade deu-se em 12 de
setembro de 1807, assinado pelo Juiz de Órfãos o Sargento-mor Antônio Vieira Cruz.538
Outro libelo cível teve a irmandade como autora, entre 1810 e 1811, por seu procurador,
o crioulo forro José Calisto Arantes,539 citando como réus os herdeiros da irmã Maria Soares
Braga, mulher parda casada com Estevam Alves de Azevedo540 e moradora na Barra. Além do
marido, Maria também possuía cinco escravos crioulos na agremiação. O solicitador de causas
nomeado pela corporação foi o irmão Marcelino Correa de Andrade. A falecida tornou-se
membra em 20 de setembro de 1770, e, ao falecer, recebeu em 1808 doze missas em sufrágio,
deixando dívida de um pouco mais de dezenove oitavas de ouro. De acordo com a sentença do
Juiz de Órfãos Antônio Vieira da Cruz, em 1810 o testamenteiro, herdeiro e tutor Manoel Alves
de Azevedo541 deveria pagar vinte e dois mil quatrocentos e trinta réis, quantia quitada no
mesmo mês. No entanto, essa ação teve uma reviravolta.542
Ao que parece, a irmandade deu continuidade à ação no ano seguinte, solicitando que
fosse nomeado um curador aos órfãos. Porém, o curador nomeado, o advogado Manoel Camilo
Carlos Jorge de Mendonça,543 afirmava ter conhecimento de que a dívida já havia sido paga, e
solicitou o exame da documentação confraternal, sob a pena de não se dar atenção à causa, com
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absolvição de injúria. O solicitador de causas Marcelino Correa de Andrade protestava contra
a apresentação dos livros, mas manteve-se a decisão de realização do exame. Concluiu-se que
as contas já estavam quitadas, não havendo justificativa para o libelo. O réu ficava absolvido e
a irmandade condenada teria de arcar com todos os custos, estabelecendo como seu fiador
Joaquim Pereira de Figueiredo. O curador, por sua vez, não aceitava este fiador, justificando
que ele operava mal o ofício de ferreiro, não possuindo bens suficientes, sendo necessário que
se nomeasse outro. O escolhido aprovado era o irmão Alferes Manoel de Barros Barbosa.544
Também houve casos na congênere do Pilar. Em 1818, João Thimoteo era procurador
da Irmandade das Mercês do Ouro Preto, e acionava a justiça contra o réu Capitão José Ferreira
da Silva, testamenteiro do falecido Capitão Antônio José Vieira de Carvalho, que morreu
deixando legado à corporação. Tratava-se de uma autuação de documento por legado, em
cartório de Vila Rica. Pelo procurador era entregue uma petição despachada por Bartolomeu
Paulo Alvares da Costa, Ouvidor Geral, Corregedor da Comarca e Provedor das Capelas.
Diziam os irmãos que o capitão deixava um legado de 30$000 para obras da capela, sendo
necessário que se pagasse a real décima para receber a quantia. Testamenteiro e herdeiros foram
acionados, reconhecendo a validade da informação e satisfazendo o pagamento.545
Um libelo cível interessante foi iniciado com a ação da Irmandade da Mercês do Pilar,
em 06 de março de 1823, contra o réu Alferes José Dias Monteiro, testamenteiro de Joaquina
Teixeira de São José e netos herdeiros. A Confraria de São José também estava envolvida, tendo
cedido sua parte na dívida à instituição que reclamava o pagamento perante a justiça, sendo a
falecida irmã de ambos os grêmios. Sua entrada na Confraria das Mercês datava de 1781, era
moradora no Bonfim e participou como juíza.546 A audiência era realizada na casa do Juiz de
Fora e Órfãos Dr. Antônio Augusto Monteiro. O Capitão Joaquim José da Costa Neves aparecia
como solicitador de causas representante das duas confrarias. Um dos herdeiros da falecida
estava em Cachoeira do Campo e outro na cadeia da vila, sendo citados a comparecer em
audiência, o que pode ter postergado a conclusão do processo.
A causa ficou estagnada por vários meses, e só aos 28 dias do mês de fevereiro de 1825
houve outra menção de audiência, desta vez na casa do Dr. Cornélio Ferreira Franca, que no
ano era Juiz dos Órfãos. Joaquina se associou à Irmandade das Mercês em 1781 e São José em
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1762, faleceu em 1821 e recebeu os sufrágios estipulados, devendo aos grêmios de esmolas,
mesadas e juizados 21$300 e 70$763, respectivamente. No entanto, em 1825 o pagamento da
dívida era cedido ao Capitão José Ferreira Santiago. Apenas em 06 de julho de 1826, quando o
testamenteiro e os herdeiros foram novamente citados, compareceu como representante do
primeiro, por procuração, Antônio Dias Monteiro, solicitando que lhe desse vista para contrariar
o libelo, sendo nomeado para curador dos menores o advogado José Feliciano Pereira da Silva.
O processo percorreu mais alguns meses, e, em 20 de março de 1827, foi realizado o inquérito
das testemunhas, na casa do Inquiridor do Juízo Capitão Antônio de Abreu Lobato.547
A primeira testemunha contra os réus, confirmando sob juramento todas as informações
passadas sobre a vida associativa de Joaquina, era o irmão e cabo de esquadra Antônio Mathias
da Costa, homem branco, solteiro, natural e morador da cidade do Ouro Preto, oficial alfaiate,
de cerca de quarenta e um anos.548 Outra testemunha foi Manoel Coutinho de Castro, “preto
natural” e morador de Ouro Preto, oficial alfaiate, casado e de cinquenta e cinco anos. 549 Por
fim, Camilo Izidoro do Espírito Santo, que já atuava como procurador, agora qualificado como
pardo, solteiro, natural e morador de Ouro Preto, oficial alfaiate de trinta anos. Em 26 de julho
os réus foram condenados ao pagamento das quantias pedidas e das custas dos autos.550
Também houve doações deixadas aos devotos das Mercês do Ouro Preto, e, certas vezes,
a prática gerava desentendimentos que chegavam à justiça. Em 1774, por exemplo, Manoel
Thimoteo da Silva, que entrara vinte anos antes e possuía dois escravos agremiados, doava duas
moradas de casas na Rua de São José.551 Em 1783, o padre Lourenço Dias de Almeida (também
terceiro do Carmo e São Francisco de Paula)552 vendera um escravo, Vicente de nação ladano,
ao soldado Pedro Soares de Amaral, recebendo um crédito na quantia de trinta mil réis, do qual
era devedor o Alferes João Ferreira de Araújo, morador no Morro da Água Quente, junto a
Catas Altas do Mato Dentro. Tendo solicitado o pagamento inúmeras vezes, sem retorno, o
clérigo informava ao Capitão-mor do Regimento para que ele intervisse, visto que o crédito
fora doado para as obras da Capela das Mercês do Ouro Preto.
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Já em 1820, outro caso era o de Izidoro Ferreira Fonseca, que enviava declaração
comunicando doação feita à mesma confraria, para servir de “patrimônio à mesma Senhora”,
de uma morada de casas de telhas, com quintal murado de pedras, na Rua Nova, “que partem
pela ponte de baixo com a casa do Capitão Antônio Tassara de Pádua, e pela parte de cima em
casas de Simplício Rodrigues, que a houve por herança de minha finada mãe Marcelina de
Freitas”. A única condição imposta era que Izidoro morasse na casa enquanto fosse vivo, com
a obrigação de reedificá-la quando fosse necessário, pagando a décima e o foro à Câmara. Ele
se assentou em 1798, foi juiz e realizou pagamentos em obras no coro, na tarja em pedra sabão
e trabalhos em madeira, falecendo em 1843.553
Por esses exemplos observou-se, assim, uma aproximação de casos de doações e dívidas
deixadas às irmandades; do agenciamento dos confrades em outros espaços civis, ao recorrerem
à justiça para fazer valer os direitos da corporação; e a formação de redes de contatos, serviços
e sociabilidades entre membros, demonstrando a importância de critérios de integração e
reconhecimento comunitário que garantiam confiabilidade aos sujeitos, como naturalidade,
moradia (vizinhança) ou ocupação de cargo militar e ofício mecânico. Como veremos, o
conflito foi elemento constitutivo da sociabilidade religiosa leiga em diferentes períodos e
localidades.

2.1.2 Disputa pelas Mercês nos tribunais: excerto do caso de São João Del Rei
Conflitos relacionados à dinâmica interna de irmandades crioulas também ocorreram
em outros núcleos urbanos das Minas. No dia 03 de agosto de 1765, era enviada uma notificação
para o comparecimento em audiência, sob pena de excomunhão, ao Guarda-mor Antônio José
de Castro, atuante na função de tesoureiro da Irmandade das Mercês de São João Del Rei, a
requerimento do juiz e demais irmãos crioulos. Era solicitado que o notificado prestasse contas
da tesouraria no tempo em que serviu na confraria. Alguns dias antes, um requerimento sobre
o assunto foi enviado ao vigário, que encaminhou um despacho solicitando a avaliação do
Compromisso, para saber se o mesmo estipulava a obrigatoriedade da prestação de contas por
parte do tesoureiro. Uma das petições enviadas informava que
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tem este servido o dito lugar desde o ano de sessenta e três até o próximo sem este ter
dado contas do rendimento que rende a dita Irmandade e nem os suplicantes sabem o
que tem rendido desde o dito tempo e outrossim não sabem que a dita Irmandade tem
feito de despesas.554

Os confrades moviam causa contra o tesoureiro para que ele expusesse as contas do
período em que serviu, por despacho que os suplicantes alcançaram do R.mo Capitular. Ao que
parece, no prazo de três dias o tesoureiro pediu vista para explicação. E os irmãos solicitavam
que antes da conclusão dos autos mandassem lhes dar vista para que também tivessem a
palavra.555 Nesse conflito, exposto em uma série de documentos avulsos bastante ilegíveis,
consta a informação fornecida pelo tesoureiro, parte contrária aos crioulos das Mercês, de que
a irmandade era composta por oficiais brancos, responsáveis pelo seu governo, não havendo
motivo para “fazer maior conceito de uns crioulos” que agiam por benignidade dos brancos.
Segundo o guarda-mor, o grêmio, ainda antes de ter Compromisso, possuía sempre oficiais
brancos, que, inclusive, teriam atuado na elaboração do regimento. A atuação dos crioulos nesse
processo foi descrita por “louca presunção”. Para ele, o Compromisso não mencionava, em
momento algum, “pretos” ou “crioulos” como únicos membros, apenas em uma pequena parte,
posteriormente acrescentada, que estaria escrita em letra e tinta diferentes.556
Sendo assim, em período de conflitualidade latente e explícita, um oficial branco, que
já servia por três anos consecutivos à Mesa Administrativa da corporação, apontava que a
direção e a própria confecção do livro estavam nas mãos de homens brancos, e que, dessa forma,
a documentação que institucionalizava e legitimava a atuação da confraria não expressava
qualquer protagonismo crioulo. O tesoureiro lançou dúvidas quanto à confiabilidade do
regimento, questionando passagens que poderiam ter sido manipuladas pelos irmãos que
alegavam papel fundador. Críticas feitas a tesoureiros brancos em irmandades pretas foram
comuns, ocorrendo em diferentes localidades.
Algo deve ter acontecido para que, alguns dias depois, o Vigário da Vara José Sobral e
Souza fosse informado que o procurador da confraria, o crioulo Ignácio José da Silva, requeria
em petição a desistência da causa de notificação, para que não mais arcasse com custos e nem
fizesse “figura em tal demanda”. Contudo, a petição ficava sem vigor.557 O escrivão Manoel
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Antunes Machado, em posse do Compromisso, de 1751, certificava o teor dos artigos
selecionados e produzia cópia. Quanto ao capítulo 21º, era estabelecido que
todas as vezes que a Irmandade sair fora será obrigado o tesoureiro ir a Igreja a
preparar toda a fábrica necessária, e mandar tanger o sino e campainha pelo Andador,
e terá particular cuidado de ver a lâmpada, quando a houver para que esteja a cera, e
receberá toda a fábrica e ouro da Irmandade de que o escrivão lhe fará carga no Livro
da Receita que assinará com o escrivão em todas as cargas que lhe fizer para por elas
dar contas no fim do ano e entregar ao novo tesoureiro.558

Os confrades não deixaram, contudo, de recorrer a outros registros para demonstrar que
sua confraria fora erigida, sob Provisão do Bispado de Mariana, por irmãos crioulos que faziam
“a despesa de sua casa e fazenda”, sob “proteção eclesiástica” e “sujeita à jurisdição
ordinária”.559 Para tanto, solicitaram José Correa de Andrade, Vicente Ferreira da Conceição e
outros mesários que, para bem de sua justiça, necessitavam que o escrivão do auditório
eclesiástico passasse em certidão o Compromisso.560 Logo de início expressava que “este
compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Crioulos da freguesia de Nossa
Senhora do Pilar da Vila de São João del Rei comarca do Rio das Mortes vai numerado e
rubricado por mim Provisor e vigário geral deste Bispado”.561 Também foi observada a Provisão
de ereção por D. Frei Manuel da Cruz, enviada pelos “pretos crioulos” à cidade de Mariana.
Outro documento foi solicitado por certidão pelos mesmos oficiais, desta vez o termo
de eleição dos mesários de 1765, reconhecendo as letras do Vigário Mathias Antônio Salgado.
Este clérigo destacava-se neste momento por desempenhar papel preponderante na propagação
de Arquiconfrarias do Cordão de São Francisco na capitania, demonstrando aproximação aos
“homens de cor”.562 A ata foi entregue ao tabelião público do judicial e notas da Vila de São
João Del Rei.563 Várias audiências com o vigário da vara se sucederam, sendo representante
dos irmãos crioulos o Dr. Vicente Ferreira da Conceição, referenciado posteriormente como
procurador dos réus e apelantes. Os esparsos trechos legíveis sugerem que os oficiais da
irmandade não obtiveram sucesso no processo. Nos dias 07 e 08 de janeiro, José Correa de
Andrade, Vicente Ferreira da Conceição e Ignácio José da Silva eram citados em termo de
remessa dos autos para o juízo superior do Doutor Vigário Geral do Bispado de Mariana, “para
onde se acham apelados”, a ser entregue ao escrivão do juízo contencioso.564 O resultado
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alcançado foi que “é semelhante apelação, e como tal se deve julgar, denegando-se provimento
aos apelantes, declarando-se finalmente a sua apelação por frívola, dolosa, e contra as
disposições de todo o direito, condenando-se aos apelantes nos custos”.565
Os documentos, extremamente deteriorados, infelizmente não nos permitem
compreender todas as narrativas desse percurso, que começara com uma solicitação de
exposição pública da receita e despesa da confraria, mas que não deixou de demonstrar uma
disputa pelo sodalício mercedário. A irmandade, que não restringia o acesso aos membros e
nem aos cargos diretivos, possivelmente possuiu, desde sua fundação, significativo número de
brancos, e, alguns deles, como visto nos trechos descritos, podem não ter aceitado serem regidos
por crioulos e atuarem em agremiação intitulada e representada como crioula. Os crioulos de
São João estiveram presentes em vários requerimentos enviados ao soberano pelos mercedários
de todas as comarcas em meados do século XVIII. Nesse período, eles podem ter se reunido,
acumulando forças e atuando coletivamente. Havia estabelecida uma comunicação entre os
grêmios, sobretudo nas décadas de 1750 e 1760, com os requerimentos enviados ao Conselho
Ultramarino e as agregações à Irmandade das Mercês de Antônio Dias, com a repercussão dos
benefícios e privilégios espirituais alcançados pelos pretos crioulos de Vila Rica.
Estes documentos, que ainda serão retomados, informavam sobre o predomínio crioulo
na instituição desde seus primórdios, mas, certamente, alianças firmadas com homens brancos
podem ter se desfeito, levando a conflitos como este com o tesoureiro que, segundo os irmãos
crioulos, os privava das informações de rendimento e despesas de sua corporação. Uma hipótese
a ser levantada para este caso seria que, em seu início, os cargos diretivos fossem comumente
ocupados por homens brancos, mas que, com o tempo, tais espaços foram se tornando de
predomínio crioulo, a exceção dos que requeriam maior especialização, como tesoureiro e
escrivão. Isso justificaria um único tesoureiro branco em meio a juízes e mais oficiais crioulos
em 1765. O Compromisso, datado de 1751, localizado no Arquivo da Torre do Tombo, se
referia à Irmandade dos Crioulos de Nossa Senhora das Mercês, sita na Vila de São João Del
Rei.566 No entanto, muitos dos livros só passaram a ser remetidos à Mesa da Consciência em
Ordens depois do ano em que se sucederam os conflitos no interior da irmandade mercedária,
1765. O Compromisso poderia, desde 1751, fazer referência aos irmãos crioulos, bem como,
da mesma forma, pode ter sido modificado antes de sua confirmação pelo tribunal responsável.
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Independente disso, a situação nos sugere um conflito interno entre brancos e crioulos pelo
governo e controle da representação social e religiosa da agremiação.
Tornava-se necessário o reconhecimento público do sodalício crioulo, e, como
abordaremos, vários foram os meios utilizados para exteriorizar e reafirmar a representação
crioula nas Irmandades de Nossa Senhora das Mercês, como, por exemplo, nas manifestações
artísticas presentes na edificação de seus templos, que recuperavam o histórico do culto e
ressignificavam a redenção dos cativos expressa na hagiografia da Virgem mercedária.

2.2 Sob o manto mercedário: culto e redenção dos cativos nas narrativas visuais
“Nossa Senhora da Vitória é dos conquistadores; Nossa Senhora do Desterro é dos peregrinos; Nossa Senhora do
Carmo é dos contemplativos; Nossa Senhora da Luz é dos desencaminhados; mas Nossa Senhora das Mercês é
de todos, porque a todos indiferentemente está prometendo e oferecendo todas as mercês que lhe pedirem.”
Sermão de S. Pedro Nolasco, Padre Antônio Vieira.

Para além dos registros manuscritos tão caros aos estudiosos das irmandades leigas, as
fontes visuais referentes à Virgem das Mercês, mas também à devoção mercedária de forma
mais ampla – dos fundadores da Ordem e dos elementos que remetem ao cativeiro e à
simbologia da libertação –, auxiliam na compreensão das representações e das apropriações em
torno da identidade devocional constituída por parte dos crioulos, na condição de cativos, forros
ou ainda dos que já se distanciavam de um passado escravo. A imagem sacra, em diferentes
suportes, possuía função fundamental na disseminação de informações hagiográficas e
propagação do culto aos mediadores celestes. Não é o objetivo um estudo iconográfico ou
iconológico aprofundado. O interesse é observar, a partir das narrativas visuais, a presença ou
a ausência, no cotidiano associativo, das representações do cativeiro e do imaginário acerca da
libertação que poderia ser alcançada pela intercessão das Mercês.
A produção artística presente em suas igrejas, como representações pictóricas nos
forros, imaginária, conjuntos escultóricos, oratórios e ex-votos, é contribuição histórica rica a
respeito da visão das irmandades e de seus membros como agentes sociais. A arte possui a
função de comunicar, com a transmissão de mensagens a serem decodificadas por seus
receptores. Um mundo materializado pelas formas e cores do barroco e do rococó pode
contribuir para a análise das experiências vivenciadas no período colonial mineiro, pensando,
de forma dinâmica, a relação entre as imagens e a sociedade que as produziram.567 O universo
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pictórico, para Pierre Francastel, possui uma lógica que lhe é inerente, que a difere da textual,
compreendendo a imagem como signo a ser desvendado mediante a dimensão semântica
constitutiva da cultura. Ao mesmo tempo significante e significado.568
Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses, a partir da década de 1980 observou-se uma
maior expansão das possibilidades de abordagens históricas e dos interesses em relação ao
campo visual. O eixo da pesquisa deveria estar pautado na problemática histórica e não na
tipologia da fonte a ser utilizada. O conjunto de imagens não é o objeto de investigação em si,
mas o meio de investigação de características relevantes da sociedade. A intenção é
compreender como fatos e experiências cotidianas influenciaram o desenvolvimento artístico.
Deve ser foco do historiador “incluir a materialidade das representações visuais no horizonte
dessas preocupações e entender as imagens como coisas que participam das relações sociais e,
mais que isso, como práticas materiais”.569
A cultura material carrega em sua concepção visual uma correspondência com os
valores socialmente aceitos em um dado período, sendo considerados “modos de viver”. Sendo
assim, “as obras recebem, cristalizam e reorganizam sentidos provenientes das mais diversas
origens, em trocas culturais que são fundamentais para a composição e compreensão da
realidade vivida”.570 As imagens podem ser utilizadas como ponto de partida para perguntas,
instrumentos de reflexão, examinadas em busca de narrativas da visualidade, vinculadas aqui à
devoção e à constituição de um discurso sensorial.
Na medida em que procedimentos analíticos formais se revelaram insuficientes para a
explicação da representação pictórica, a investigação iconográfica emergiu apontando a
articulação entre as obras de arte e os modos de pensamento de um dado período. O termo
“iconografia”, a descrição de imagens, teve origem no século XVIII,571 tornando-se “um
método de análise cujos progressos se baseiam num relacionamento constante das formas
visuais com redes de referências textuais”.572 Trata-se de ramo da história da arte que tem por
objetivo uma análise descritiva e interpretativa, relacionada ao tema e à significação das obras,
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em oposição à análise exclusiva de aspectos formais, como a pretensão da “visibilidade pura”
de Heinrich Wölfflin,573 já que “forma e conteúdo são um todo que não se pode dissociar sem
torná-lo ininteligível”.574
A arte não é vista de forma isolada, sendo fundamental o entendimento de sua relação
com o universo em que ela e os estilos artísticos se inserem.575 Assim, “as sensações, medos e
outros tantos sentidos já fazem parte da memória coletiva do ser humano, sendo materializados
pela arte desde sempre, muito antes da escrita, pois as imagens contavam uma história e
demonstravam sentimentos”.576 Dito isso, podemos levantar algumas considerações específicas
sobre a iconografia cristã, ressaltando a difusão de devoções aos santos e às distintas invocações
marianas ao longo de toda a Idade Moderna.
A Igreja pós-tridentina reconhece à representação visual a tarefa de favorecer o
conhecimento da Escritura e da história sagrada, contribuindo assim para a vida cristã
e o estímulo dos sentimentos religiosos. A arte é então considerada meio de expressão
e de comunicação da espiritualidade. As imagens não são apenas auxiliares do anúncio
(como se concebia na Idade Média), mas representam sim o meio mais sublime de
conhecimento. Afirma-se assim a confiança na força intuitiva do símbolo iconográfico
e, nessa perspectiva, intensificam-se a atividade da arte sacra e as publicações
ilustradas com finalidades didáticas.577

O culto e o papel de mediadores celestes foram fortalecidos na Reforma Católica e
disseminados com a expansão da fé pelos empreendimentos coloniais. Durante a vigésima
quinta sessão do Concílio de Trento, em dezembro de 1563, as resoluções de Nicéia (787) foram
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reiteradas com o intuito de esclarecer sobre a questão das imagens e tomar uma posição contra
críticas iconoclastas. As imagens de Cristo, da Virgem e dos santos, principalmente os
penitentes, deveriam estar presentes, ser conservadas e veneradas. A Igreja se preocupava com
a relação de proximidade e adoração existente entre os fiéis e as imagens (sobretudo esculturas),
e buscou esclarecer, por meio de missões e catequese, que elas não deveriam ser cultuadas, mas
a quem estavam representando. Com a utilização de representações simbólicas, a Igreja
demonstrava sua intenção de humanização do culto cristão, incentivando a mediação cultural e
a apreensão dos significados atribuídos às imagens.578 Pelas Instruções deixadas pelo arcebispo
italiano Carlos Borromeo, em publicação de 1577,
por decreto tridentino y por las constituiciones provinciales el obispo debe tener
cuidado acerca de las sacras imágenes que pía y religiosamente deben reproducirse,
como también se propuso uma grave pena o multa para los pintores y escultores a fin
de que no se aparten de las reglas prescritas al reproducir aquellas cosas. Además se
sancionó acerca de los rectores de las iglesias, si em sus inglesias hubieran permitido
que se representara o se pusiera una imagem insólita y contraria a las razones
prescritas del decreto tridentino.579

Dentre inúmeras temáticas abordadas, as orientações, contemporâneas à sua
participação no Concílio de Trento, também identificavam os símbolos a serem empregados na
representação pictórica.
Además, las cosas que por su significación para la cosa sagrada, se añaden pintadas a
las imagenes de los santos, pónganse de tal suerte que convengan apta y
decorosamente según el instituto de la Iglesia, como la corona que a semejança de
escudo redondo se pone a la cabeza de los santos; las palmas em las manos de los
mártires; la mitra y el báculo pastoral, que se dan a los obispos, y otras cosas de este
género; y también lo que em especial es proprio e insigne de cada santo. Em todos los
cuales debe ser empleada la diligencia de que se reproduzcan por la variedad de la
historia, el uso de la Iglesia y la enseñanza prescrita de los padres. 580

O forte apego devocional à Virgem no reino luso teve sua origem intrinsicamente
interligada à construção da história da monarquia, visto que desde Afonso Henriques eram
atribuídas a ela as vitórias nas batalhas contra os mouros no período de Reconquista. Tal apreço
seria desenvolvido no ultramar, mas não como uma transposição integral do modelo lusitano,
com novas formas e apropriações. A mensagem em torno da devoção se recriava continuamente
SANT’ANNA, Sabrina Mara. A boa morte e o bem morrer: culto, doutrina, iconografia e irmandades mineiras
(1721 A 1822). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2006, DAVIDSON, N. S. A Contra-Reforma. São Paulo: Martins Fontes, 1991; FERNANDES, Maria de Lurdes.
Da reforma da igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral e espiritualidade. In: AZEVEDO, Carlos Moreira
(Org.). História religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, v. 02.
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de acordo com a variedade de matrizes culturais que se entrecruzavam na experiência atlântica.
Como símbolos, as imagens de Maria eram passíveis a distintas interpretações.581
As diversas invocações da Virgem eram exemplos a serem seguidos como modelo de
comportamento, legitimadas pela Reforma Católica, discutidas no Concílio de Trento,
impressas nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e utilizadas na catequese
durante os processos de conversão. Na Idade Moderna, o culto aos santos locais foi substituído
pelos universalmente reconhecidos por características ou virtudes dignas de serem admiradas e
imitadas pela cristandade.582 A ação eclesiástica incentivava certos oragos que beneficiassem
seus interesses, o que pôde ser observado pelas devoções do “Santíssimo Sacramento, e do
Nome de Jesus, a de Nossa Senhora, e das Almas do Purgatório”.583
As invocações marianas possuíam o papel de mediadoras diante da morte, “nas
representações iconográficas do Purgatório, é a figura da virgem, mãe de Deus, que se destaca
particularmente como defensora das almas; é a Virgem da misericórdia, aquela que protege os
homens sob as dobras de seu manto”.584 Para os cristãos, morrer não representava “o peso da
aniquilação, pois não se limita à corrupção corpórea. A morte é o meio que permite transcender
a realidade efêmera deste mundo e alcançar a plenitude do espírito, ou seja, a vida eterna”,585
daí a tamanha importância da boa morte e dos rituais de passagem na cultura e no imaginário.
Paralelamente, algumas invocações possuíam a carga simbólica de combate aos não-cristãos,
como Nossa Senhora do Rosário, dos Remédios e das Mercês, o que expressava o discurso
catequético tridentino produzido na expansão mariana. O embate entre cristãos e muçulmanos
esteve intrinsicamente ligado ao histórico da Virgem das Mercês, como grande mediadora dos
fiéis escravizados, fato passível de ser analisado também a partir das fontes visuais.586
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A iconografia das Mercês se caracterizou pela representação convencional dos mesmos
elementos. Quanto à Virgem, sua túnica de cor clara, geralmente branca, coberta por um longo
manto aberto, com o brasão587 dos mercedários no peito e uma coroa na cabeça, sendo esta um
símbolo de castidade. O manto representava a proteção, mas sua simbologia remete à tradição
clássica, não sendo algo específico à história de Maria. Sua simbologia era adequada aos
interesses mercedários, que buscavam o alívio dos fiéis escravizados. Ordens franciscanas,
carmelitas, dominicanas, trinitárias e mercedárias foram algumas das que recorreram à
utilização da iconografia da Virgem do Manto para suas representações, sendo “o texto de um
religioso, Cesário de Heisterbach (1180-1240), o responsável pela difusão do culto a Nossa
Senhora do Manto e sua apropriação por diversas ordens religiosas”.588 Algumas imagens
trazem o escapulário, comum às Ordens do Carmo e das Mercês. Segundo os relatos da Ordem,
Los que se unían de este modo a la Orden llevaban el hábito de María, constituido por
el escapulario que se bendecía con una formula especial. Además de los inscritos,
también simples fieles llevaban sobre sus hombros el escapulario de la Merced, como
prenda de identificación con María y de su maternal protección.589

De forma semelhante, a representação do manto e dos braços abertos em posição de
graça expressa o ideal de proteção presente nas histórias de muitas invocações, como também
na iconografia de Nossa Senhora da Misericórdia. Na figura 03, correspondente ao singelo
oratório de viagem de Vila Rica, datado do século XIX, vemos os mesmos elementos citados
acima. A Virgem, que possui uma expressão de serenidade, foi esculpida com coroa dourada e
túnica branca, tradicionalmente indicando a divindade, com detalhes em dourado.590 As mãos
e os braços abertos são cobertos por um longo manto em vermelho, azul e dourado, cores que
remetem à Ordem Mercedária, como aos Reinos de Aragão e Portugal. Aspecto importante às
imagens foi o recurso à policromia. “A acentuação da dramaticidade e do realismo barroco se
valeu da conjugação deste suporte – madeira – com o complemento da policromia. A ideia de
movimento presente nas imagens foi um dos resultados nesta conjugação.”591
Em alguns casos a Virgem das Mercês amparava o menino Jesus em seus braços ou
levava outros elementos, como o cetro, que pode remeter à fertilidade; o bentinho, pequeno
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escapulário que os noviços carmelitas e mercedários levavam ao pescoço;592 e o símbolo da
meia-lua, que tem “referência bíblica em Apocalipse 12,1 ‘a mulher revestida do sol, com a lua
sob os pés’”.593 O simbolismo da lua, empregado na iconografia mariana, referia-se à
renovação, “a modificação aparente de sua superfície através das fases periodicamente
repetidas”.594 Desde cedo o homem passou a observar a conexão entre a lua e a natureza, bem
como entre a lua e a mulher, como seu ciclo fisiológico. Além disso, para muitas culturas, ela
possuía papel de reguladora e mediadora entre o céu e a terra.

Figura 3 - Imagem de Nossa Senhora das Mercês, oratório de viagem/algibeira. Século XIX, Museu do
Oratório, Ouro Preto, Minas Gerais. Madeira recortada e entalhada; policromia e douramento. 13x08cm. Foto:
Vanessa Teixeira.

Na figura 04, observamos uma imagem de roca, localizada no altar-mor da Igreja das
Mercês de Mariana, de autoria desconhecida e sem datação precisa. A Virgem possui túnica e
manto feitos de tecidos brancos de detalhes rendados, com faixa preta à cintura, coroa e brincos
de prata. A imagem carrega no peito o brasão dos mercedários, em vermelho, amarelo e azul,
com uma cruz branca na parte superior. Além disso, traz um bentinho em sua mão direita. As
592
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figuras 05 e 06, da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões de Vila Rica, atual cidade de
Ouro Preto, trazem a representação da Senhora das Mercês com a recorrência dos mesmos
elementos citados, como as vestes, o manto, a coroa, o brasão e os braços abertos. As modestas
tabuinhas votivas são fontes visuais interessantes para o período colonial mineiro, ilustrando
por vezes cenas ou detalhes do cotidiano.595

Figura 4 - Imagem de roca das Mercês, altar-mor de sua igreja em Mariana, Minas Gerais.596

Os ex-votos, produzidos em madeira e muitas vezes com uma espécie de moldura
recortada ou esculpida, são divididos em três partes: a invocação mariana rodeada por nuvens
595
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com traços curvilíneos em azul e branco; o fiel que solicita a mercê aos mediadores celestes no
local específico do fato ocorrido ou com a retratação genérica do leito do moribundo; e, por
fim, o texto com a descrição do acontecimento. Nestes exemplares deparamo-nos novamente
com a utilização das cores próprias à Ordem Mercedária. O segundo pode, inclusive, ter sido
inspirado na composição do primeiro, repetindo elementos como tecidos vermelhos, cama em
azul (com cabeceiras distintas), lençol e jogo de três travesseiros em branco (um deles com
detalhe que ilustra acabamento rendado), além das devotas unidas sobre a cama e a visão
celestial da Virgem em nuvens semelhantes. Em ambos os casos há duas mulheres envolvidas,
uma enferma e uma acompanhante que zela pela outra em sua cama, sendo que no primeiro a
adoentada é uma criança, neta da devota Clara Gomes, que fez a promessa e encomendou o exvoto, e o outro é uma moça preta desfalecida, amparada por uma mulher branca em seus braços
(representaria uma senhora ou familiar?).

Figura 5 - Ex-voto 01. Em nome da neta de Clara Gomes, autoria desconhecida, 1850. Foto: Vanessa
Teixeira.597

“Intercessão de Nossa Senhora das Mercês estando uma neta de Clara Gomes já alguns [ilegível] e pegando-se
com as Mercês da Nossa [ilegível] das [ilegível] em ano de 1850.”
597

155

Figura 6 - Ex-voto 02. Em nome de Roza Rozeira, autoria desconhecida, 1877. Madeira recortada e
policromada. Acervo da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, Ouro Preto, Minas Gerais. Foto:
Vanessa Teixeira.598

Tais quadrinhos eram entregues à igreja após a obtenção do milagre, sendo raros os
exemplares dedicados à devoção mercedária que resistiram à ação do tempo. Outro exemplar
foi encontrado no Museu da Liturgia, em Tiradentes (Fig. 07). Tratando-se do afogamento de
uma criança, a descrição da promessa feita pela devota também preta está ilegível. Um pouco
mais sofisticado, recebeu pintura imitando mármore, sendo mais detalhado por representar um
ambiente externo, uma paisagem bucólica comum a muitas pinturas do século XIX, com maior
noção de perspectiva e sombreamento do que os anteriores.

“Mercê que fez Nossa Senhora das Mercês a Roza Rozeira estando desenganada desde às sete horas da tarde
até às três da madrugada invocando a Senhora logo teve alívio [ílegível] 1877.”
598
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Figura 7 - Ex-Voto de Nossa Senhora das Mercês, Século XIX, Tiradentes, Minas Gerais. Têmpera sobre
madeira. Procedência: Capela de Santo Antônio do Canjica. 32x27,5x7cm. Acervo: Museu da Liturgia. 599

A presença de nuvens, anjos e querubins foi outro elemento comum nas cenas que
compõem a iconografia das Mercês e “tinha como objetivo indicar o arrebatamento celeste e a
hierarquia do plano divino”.600 Dois exemplos disso são as obras apresentadas nas figuras 08 e
09, ambas atribuídas a Manoel Victor de Jesus, que muito atuou na Vila de São José Del Rei.601
A primeira está localizada em um Compromisso, documento de grande importância para os
irmãos, pois sintetizava as principais diretrizes da irmandade. A segunda corresponde à pintura
do forro da nave da igreja, local de encontro, culto católico, festividades, cerimônias fúnebres,
eleições dos cargos dirigentes, além de reuniões para a preservação e manutenção de suas
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funções. As duas representações da Virgem, a Rainha dos Anjos, com a cabeça inclinada para
a esquerda e um olhar de plenitude, proporcionam a expressão de sua grande afeição em relação
aos fiéis. As mãos permanecem em direção ao céu, levemente erguidas com os braços abertos.
Uma expressão que consola e promete a proteção almejada pelos confrades.
A figura 09 nos proporciona ainda, para além da imagem central rodeada por sua corte
angelical, a observação do prolongamento da estrutura arquitetônica da igreja pintada em
perspectiva. Os forros ilusionistas faziam parte da composição cênica que direcionaria o olhar
dos fiéis ao arrebatamento celestial, produzido em união à leveza, ao colorido e ao requinte do
rococó.602 A pintura perspectivista é caracterizada por uma cena ilusória, na qual o céu se abre
para uma visão central com a representação da santidade e das figuras angélicas. A pesada trama
arquitetônica própria ao barroco cedeu lugar à presença de entablamentos, tribunas e colunas
ornamentados por rocalhas e florais. Em meio ao forro branco, há a ausência da arquitetura
fingida, apenas um muro-parapeito, em benefício único da visão central.603

Figura 8 - Imagem das Mercês, desenho a bico de pena. Atribuição a Manoel Victor de Jesus.604
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O forro apresenta diferentes figuras angélicas, compondo toda a hierarquia celeste:
Serafins, Querubins, Tronos, Virtudes, Potestades, Dominações, Principados, Arcanjos e Anjos,
como explorou Kellen Silva em seu estudo iconológico. Em realce na iconografia da beirada
está a figura de São Pedro Nolasco (Fig. 10). O fundador da Ordem fora um fidalgo de origem
francesa, e, além de militar e comerciante, já se dedicava à prática de resgate dos cristãos
aprisionados pelos mouros através do pagamento pelas libertações. Com o desejo de se tornar
redentor, à semelhança de Cristo, propôs a entrega de sua vida pelos cristãos cativos.605
Nolasco, redentor dos cativos, é representado como um homem de idade, trajando o hábito
branco da Ordem com o escudo no peito, carregando a maquete de uma igreja nas mãos.
De acordo com relatos da própria Ordem Mercedária, “el hábito, que en lenguaje de las
Ordenes Militares, es el escudo, con las cuatro barras rojas en campo de oro, signo del propio
monarca”.606 Outras obras podem retratá-lo com correntes quebradas e um ramo de oliveira,
além do “hábito da ordem, trazendo um bordão terminado em cruz de duplo travessão – status
de fundador –, mas que, às vezes, pode ser substituído por um estandarte com o brasão
mercedário”.607 Ao seu lado estão dois homens vestidos de branco, em posição de prece ou
agradecimento, embora os símbolos da escravidão não estejam evidentes. Poderia ser uma
referência aos devotos da irmandade da vila de São José.608
São Raimundo da Penaforte também foi geralmente representado com hábito da ordem,
“mas tendo por cima um traje de bispo, cargo por ele recusado, e, como atributo, o
estandarte”.609 Na imagem analisada, contudo, não se trata de sua representação, mas de outro
Raimundo, o Nonato (Fig. 11). No segundo púlpito central, sobre o arco cruzeiro, São
Raimundo Nonato foi também ladeado por dois devotos, um homem e uma mulher. Correntes
são colocadas como uma espécie de elemento decorativo escondido em meio aos vasos de
flores, tendo sido opção dos comitentes não dar ênfase aos símbolos que remeteriam à
“Ao longo das paredes, corre um muro-parapeito em perspectiva ilusionista, decorado com vasos de flores e
oito representações de coros angélicos identificados nas cartelas do muro. Da esquerda para a direita, a partir da
entrada, figuram sucessivamente os querubins, principados, tronos, virtudes, dominações, potestades e, finalmente,
os arcanjos, representados pelo anjo Gabriel, e o anjo Custódio, assimilado ao Anjo da Guarda. Nos eixos
longitudinais estão os padroeiros São Raimundo Nonato, junto ao arco cruzeiro, e São Pedro Nolasco na entrada.”
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escravidão. Seria a opção escolhida pelos fiéis alforriados, que buscariam se distanciar de seu
passado cativo e explorar suas liberdades em um novo discurso para suas novas demandas? A
hagiografia de São Raimundo Nonato também apontaria para a libertação e a recompensação
posterior ao período de martírio em cativeiro.

Figura 9 - Forro da nave da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Tiradentes, Minas Gerais, 1804-1824. Obra de
Manoel Victor de Jesus. Foto: Vanessa Teixeira.

Figura 10 - Detalhe da Figura 09. São Pedro Nolasco. Foto: Vanessa Teixeira.
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Figura 11 - Detalhe da Figura 09. São Raimundo Nonato. Destaque para as correntes ao fundo. Forro da nave da
Igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos. 1804-1824. Manoel Victor de Jesus. Tiradentes, Minas
Gerais. Foto: Vanessa Teixeira.

Segundo Beatriz Coelho, foi grande a importância de Raimundo Nonato na hierarquia
da Ordem, sendo um dos primeiros a nela ingressar, estando por vezes presente na iconografia
mercedária. Nascera em 1204 e falecera no ano de 1240, a caminho de Roma para assumir seu
cardinalato, como alto dignitário que assistiria ao papa. No forro de Manoel Victor foi
representado como um homem de meia-idade, tendo como indumentária um roquete branco
bordado, com uma mozeta por cima – capa curta vermelha sobre os ombros –, estola dourada e
solidéu vermelho sobre a cabeça, vestes e símbolos próprios dos cardeais. No braço direito
ergue-se um ostensório (peça de ourivesaria para expor solenemente a hóstia consagrada no
culto católico), enquanto no outro segura a palma do martírio com três coroas,610 que podem
simbolizar virtudes.611 Nonato tinha a missão de evangelizar e converter infiéis (mouros). Estes
“furaram-lhe os lábios com um ferro quente, para fechar-lhe a boca com um cadeado”. Ao
conseguir sua liberdade, “o Papa Gregório IX o nomeou cardeal. Entretanto, o homem de 40
anos não conseguiu chegar a Roma, falecendo no meio do caminho, devido a uma febre
decorrente de seus ferimentos”.612 Por isso “ele está sempre com a indumentária vermelha de

“A palma é também um importante símbolo cristão, atributo geralmente associado aos mártires. Representa a
vitória, a ascensão, a ressurreição de Cristo, ou seja, a vitória sobre a morte. A vida consagrada a Deus expressa
na renúncia ao mundo e na mortificação é vista como um sucedâneo do martírio.” OLIVEIRA, Anderson José
Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 245.
611
SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula..., op. cit., p. 172.
612
Ibidem, p. 173.
610
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cardeal, trazendo, como seu atributo pessoal, a custódia, que faz alusão a uma lenda na qual o
santo havia recebido a comunhão das mãos de um anjo momentos antes de morrer”.613
A iconografia da Ordem Mercedária na Europa ou conquistas hispânicas não se limitou
à Virgem. Seria recorrente a representação da origem da Ordem; de seus fundadores e do
momento em que receberam a aparição de Maria; de escravizados ou grilhões quebrados; do
escapulário e do escudo da Ordem; além de imagens em que a Senhora das Mercês libertava as
almas do purgatório, embora estas não tenham sido comuns na América portuguesa (ver
imagens da Biblioteca Nacional de España, nos anexos, que inclui frades e indígenas, devido à
ação missionária da Ordem). Uma das características da iconografia barroca cristã foi o pleno
desenvolvimento das ordens religiosas, que até o século XV apenas tiveram seu início, sendo
propulsoras de nova espiritualidade. Sua iconografia tendeu a criar grandes ciclos de quadros
sobre personagens ou ordens, encontrando nos livros, igrejas, claustros e bibliotecas os locais
adequados para exposição e leitura histórica, retórica e mística.614
Na figura 12, com o intuito de complementar as cenas de intercessão da Maria
Mercedária aos fiéis cativos, verificamos a representação de fiéis descalços, com vestes
simples, embora carreguem no peito o brasão da Ordem, sempre ajoelhados em posição de
contemplação, oração ou agradecimento. Certas vezes os devotos são representados com traços
que os assemelham aos mouros, possivelmente para uma maior aproximação dos relatos de
origem, com fins também catequéticos. Recorrentes nos registros pictóricos, os vemos agora
esculpidos na Igreja das Mercês da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Ouro Preto.
As peças possivelmente eram utilizadas para compor o cenário proposto em distintas esculturas
da Virgem. As obras foram registradas quando estavam sendo expostas em comemoração aos
800 anos da Ordem Mercedária em 2018.

613

COELHO, Beatriz. Op. cit., p. 78.
SEBÁSTIAN, Santiago. Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid: Alianza
Editorial, 1989.
614
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Figura 12 - Imagem das Mercês, autoria desconhecida, século XVIII. Imagens de cativos, Lourenço Rodrigues
de Souza, 1764. Pertencentes à Ordem Terceira de N. S. das Mercês de Ouro Preto (Paróquia de N. S. da
Conceição). Foto: Vanessa Teixeira.

Outro exemplo interessante são os devotos pertencentes ao Museu do Diamante, no
antigo Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, intitulados “Os Cativos” (Fig. 13).

Figura 13 - Os Cativos. Século XIX, acervo do Museu do Diamante, Diamantina, Minas Gerais. Figura de
Andor, com dupla face. Pintura (biface) sobre madeira com policromia. Foto: Vanessa Teixeira. 615

As pinturas retrataram dois homens brancos, bem vestidos e calçados (o primeiro e o
terceiro, da esquerda para a direita). O segundo, de tez mais “alaranjada”, está trajado de forma
diferenciada, com camisa branca de gola e capa em tom vermelho carmesim, que remete a uma
espécie de hábito. Já o quarto, que apresenta traje mais simples e longas botas aparentes,
possivelmente uma veste de trabalho, porta cajado de madeira e possui o tom de pele que

615

Segundo o Museu, as obras eram pertencentes à Irmandade das Mercês da cidade. As imagens podem ser vistas,
separadamente, com ficha descritiva, no site: http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervomuseologico/pintura-religiosa-biface-3/. Acesso em 09 jun. 2021.
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poderia designá-lo como pardo ou ainda remeter à representação do mouro. Ele não possui
costeletas como os outros, mas barba volumosa. Suas vestes se destoam dos outros sujeitos,
bem como a posição de suas mãos e uma perna flexionada. Nos dois casos expostos, estes
homens, que poderiam indicar alguma referência ao mouro, são calvos e barbudos.
No que tange à iconografia das Mercês, a grande distinção de suas imagens era a
recorrência de correntes quebradas, grilhões ou fiéis escravizados de joelhos aos seus pés. O
frontispício da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia de Ouro Preto é um exemplo
disso (Fig. 14). A imagem apresenta dois fiéis de joelhos aos pés da Virgem, estando apenas
um deles aprisionado por grilhões, o que pode ser interpretado como uma alusão à possibilidade
de resgate dos cativos pelos mercedários. Um fiel em súplica, atado por correntes, com o olhar
direcionado para baixo em oração, e um possível recém-liberto, com os braços e o olhar em
posição de gratidão, foram representados juntos, ajoelhados sob as dobras do manto elevado
por figuras angélicas. O término do cativeiro espiritual e corporal poderia ser enfim alcançado
por meio da fé e da intercessão da Senhora, representada como grande mediadora com seus
braços abertos e o manto agregador. A inscrição em latim, Venite ad me omnes qui laboratis et
onerati estis, et ego reficiam vos (Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais
carregados, e eu vos aliviarei), um trecho do evangelho de Mateus (11.28), ao mesmo tempo
arremata e complementa o imaginário em torno da devoção.616 Ao fim da imagem, há ainda os
dizeres Ego Mater pulchrae dilectionis (Eu sou a Mãe do puro amor), do Eclesiástico (24.24),
referente ao Elogio da Sabedoria, que pode também ser apropriado e associado à Virgem.617
As características que remetem ao cativeiro, contudo, foram diversas vezes suprimidas
de representações. Kellen Silva observou que agremiações compostas majoritariamente por
crioulos forros omitiam os grilhões e demais símbolos que remetessem ao seu passado escravo.
A iconografia se modificava a partir de um novo discurso social, mantendo, todavia, sua
essência religiosa. A Virgem passaria a proteger novo segmento da sociedade colonial, os
crioulos alforriados. Sendo assim, “os grilhões não precisam estar representados ali, porque já
foram rompidos, não estando mais prendendo os braços dos crioulos forros da irmandade”.618
“A frase bíblica, aplicada à imagem representada no conjunto escultórico do frontispício da capela das Mercês
e Misericórdia, pode ser lida como uma admoestação aos crioulos cativos para que preservassem na fé de Cristo e
na devoção à Senhora das Mercês, que, como redentora dos cativos, poder-lhes-ia libertar do cativeiro em vida e
morte.” PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 176-177.
617
“Sou a mãe do puro amor, do temor (de Deus), da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda graça do
caminho e da verdade, em mim toda esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com
ardor, e enchei-vos dos meus frutos; pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o
favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda
fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhando, e os que agem por
mim não pecarão. Aqueles que me torna conhecida terão a vida eterna.” Eclesiástico, 24, 24-32.
618
SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula..., op. cit., p. 184.
616
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Figura 14 - Frontispício da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, Ouro Preto, Minas Gerais,
século XVIII. Foto: Vanessa Teixeira.619

Por outro lado, alguns signos visuais que comporiam a devoção mercedária, como
correntes quebradas, quando presentes teriam renovada significação aos membros dos grêmios
que pretenderam ser ordem terceira, investindo em uma representação pública, por meio de suas
capelas, associada à liberdade civil e ao reconhecimento necessário para a elevação de seus
sodalícios. Como veremos, o próprio acesso ao ritual de profissão seria vedado aos cativos,
sendo indispensável, portanto, emular e adequar-se aos critérios e às exigências desses sagrados
institutos. Nota-se aqui que o discurso produzido pelos indivíduos agremiados – os comitentes,
certamente os irmãos que compunham as Mesas Administrativas, sem desconsiderar o papel do
capelão – e exteriorizado através das imagens, corresponde também às renovadas agências e
estratégias em uma sociedade estamental e escravista, como o reforço da legitimação de um
lugar social ocupado, o reconhecimento crioulo.

619

Segundo Adalgisa Campos e Myriam Oliveira, a portada Ornamental foi esculpida por Manoel Gonçalves
Bragança em 1810. OLIVEIRA, Myriam A. R. de.; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Op. cit. Alguns autores, contudo,
atribuíam a obra a Aleijadinho.
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Esta imagem pode ser comparada ao forro da Igreja das Mercês em Diamantina, na qual,
segundo Eduardo França Paiva, a Virgem aproxima um doador do legatário (Fig. 15).620

Figura 15 - Pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Diamantina. Pintura do
forro em têmpera, de autoria de Manoel Alves Passos, 1794.621

O frade cativo de hábito marrom e descalço humildemente, bem como o suposto
sofisticado doador, que também se encontra acorrentado pelos pés, poderia estar aprisionado
porque os mercedários, no contexto europeu do medievo ao período moderno, se escravizariam
pela libertação dos cristãos em territórios islâmicos. Como mártires, eles trocavam uma prisão
pela outra, caso necessário.622 Outra possibilidade de análise seria que o homem branco, mais
“À sua direita um homem branco, certamente português, vestido elegantemente, e à sua esquerda, dois cativos
resgatados, ainda com os grilhões, um nos punhos e outro no pescoço. Ao lado do doador, aparece um jovem frade
(mercedário?), com amarras nos tornozelos, atadas a uma corda que ele mesmo parece controlar com a mão direita,
como um cativo voluntário e consciente [...]. Com a mão esquerda, o frade cativo do Senhor aparece conduzindo
o doador a interceder a favor da redenção dos cativos cristãos em terras do Islã – convencera-lhe, em vida, a legar
dinheiro à causa e à sua alma, o convencera a rogar, junto à Senhora das Mercês, pela libertação deles.” PAIVA,
Eduardo França. Allah e o Novo Mundo..., op. cit., p. 34.
621
Fonte: SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula..., op. cit., p. 229. Cf. PARIZZI, Patrícia Góes Barbosa;
SANTOS, Antônio Fernando (Coord.). Igreja de Nossa Senhora das Mercês. In: Bens Tombados de Diamantina.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), p. 70-72.
622
Como afirmou o Papa Calixto III em 1456, a caridade exposta na ação dos mercedários ao trocar sua própria
liberdade pela salvação do outro, faz dessa Religião e desta Ordem a mais sublime e perfeita de todas. O elogio
foi reconfirmado em 1628 pelo Papa Urbano VIII através de suas bulas. VIEIRA, Padre Antônio. Op. cit., s/p.
620
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bem trajado, calçado e ajoelhado ao lado do frade, fosse mais um cristão escravizado,
agradecendo ou suplicando pela dádiva, enquanto os outros, do lado oposto, descalços,
poderiam ser cativos cristãos ou mesmo um cativo acompanhado de um mouro. Um deles,
inclusive, representado com longa barba e poucos cabelos brancos, estende uma mão em sentido
ao frade. A Virgem também direciona o olhar para ele, o responsável por concretizar a
mediação. As imagens de narrativas que remetiam às histórias dos santos ou invocações
marianas possuíam função catequética, eram exemplos a serem seguidos, o que justificaria a
representação da libertação feita por cristãos brancos aprisionados pelos mouros, embora a
devoção seja de pretos crioulos nas Minas Setecentistas. Apenas os exemplares dos ex-votos
retrataram claramente os devotos “de cor”, enquanto as representações das igrejas mercedárias
reproduziram elementos comuns às imagens hispânicas, a sua narrativa fundadora.
A história mística por trás da devoção e de um prestigioso passado da Ordem deveria
ser representada, sendo apropriada para o contexto vivenciado como um exemplo: a doação de
esmolas em prol da libertação dos cativos. Esta era uma via legítima manejada pelos que
tomaram para si o discurso pela redenção dos escravizados agremiados. O Sermão de São Pedro
Nolasco, escrito por Padre Antônio Vieira, dá indícios da questão:
E é muito para advertir e ponderar que estas segundas redenções, das esmolas que se
pedem, são muitas mais em número que as primeiras, dos resgates que se dão. Porque
como a esmola respeita a misericórdia de Deus, e o resgate a avareza do bárbaro,
bastando para uma redenção uma só esmola, é necessário que se ajuntem muitas
esmolas para um só resgate. E assim, ainda que sejam poucos os resgatados, são
muitos mil os remidos, porque são resgatados só aqueles por quem se dá o resgate, e
são remidos todos aqueles a quem se pede, e dão a esmola. 623

Tais irmandades possivelmente não arrecadavam somas necessárias para contribuírem
com as redenções no norte da África, visto que suas precárias condições financeiras mal
permitiam sua atuação entre seus membros, mas elas ressignificaram o culto e utilizaram a
narrativa mercedária para respaldar suas histórias de vida, reconhecendo a importância de
ambas as libertações de práticas escravistas consideradas legítimas. Uma libertação não restrita
à cor, origem ou qualidade, mas justificada por serem cristãos. A libertação dos escravizados
promovida pela Religião mercedária poderia ser um forte impulso para a união dos fiéis,
construindo uma identificação a partir da simbologia da libertação (ou liberdades), e tal discurso
deveria ser exteriorizado visualmente em local de destaque em seus templos. A intercessão
promovida em relação aos pecados com as indulgências recebidas pelos que se dedicavam aos

623

Ibidem, s/p.
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resgates,624 bem como a mediação da Virgem em prol das almas do purgatório, também
complementavam o imaginário.
Associado à análise do frontispício realizada anteriormente, um último exemplar
interessante, que destoa das imagens expostas até aqui, é a pintura de forro da Igreja das Mercês
e Misericórdia (hoje em estado crítico de deterioração). Para além de elementos ornamentais,
como anjos músicos em destaque central no interior de um círculo octogonal, em uma abertura
para o céu, figuras angélicas também guardam as virtudes cristãs e marianas em trechos em
latim, como Ego Sum Lux Mundi / Eu sou a luz do mundo; Ego sum panis vita / Eu sou o pão
da vida; Ego Sum Via Veritas et Vita / Eu sou o caminho, a verdade e a vida; Tu Solus Magnus
/ Tu és grandioso; Mirabilis Deus in Sanctis Suis / Ó glorioso Deus em seus santos; Ave Mater
Christi / Ave Mãe de Cristo; Ave Regina Angelorum / Ave Rainha dos Anjos; Pulchra ut luna
/ Bela como a Lua; Electa ut Sol / Brilhante como o Sol; Rex Coelorum / Rei dos céus (Fig. 16).

Figura 16 - Pintura do forro da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia de Ouro Preto, Minas Gerais.
Foto: Vanessa Teixeira.

A simbologia acerca do número oito pode ser interpretada. Na religião cristã, ele
representa a regeneração e a ressurreição, por isso pias batismais são compostas por oito lados.
Outro paralelo possível é pautado nas narrativas da vida de Cristo, sua circuncisão realizada
oito dias após o nascimento, uma iniciação judaica similar ao batismo para o catolicismo. Não
Cf. ALBERTO, Edite Maria da Conceição Martins. Op. cit., p. 05-06. “Sumário das Indulgências concedidas
aos que derem esmolas para resgate de cativos”, de 1734. Ibidem, p. 637.
624
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podemos afirmar o conhecimento ou a intenção dos comitentes crioulos ao escolherem tal
representação para sua igreja, mas ressaltamos que essas seriam mensagens interessantes, visto
que por vezes os afrodescendentes nascidos nas Minas Setecentistas fizeram questão de
demarcar sua procedência e seu batismo. Um fato oportuno, nesse sentido, foi o requerimento
enviado por volta de 1755, por crioulos forros moradores da Capitania de Minas Gerais. Em
uma petição de caráter corporativo, delegaram como seu procurador o Capitão da Companhia
dos Forros do Rio das Mortes, José Inácio Marçal Coutinho.
O documento abordou a importância do associativismo leigo, da naturalidade e da
adesão à religião cristã, pois “crioulos, mulatos, cabras e mestiços são nacionais dentre os
brancos e cristãos que habitam aquela região americana, aonde, e nos templos dela, desde os
oito dias depois da natividade, pelo santo batismo se fazem filhos de Deus”.625 Nota-se a
demarcação de critérios de participação, pertencimento, integração e reconhecimento
comunitário dos chamados “homens de cor” naturais do Brasil, estigmatizados pela mácula de
um passado cativo. Nesse trecho, abordaram sobre sua origem “nacional”, o batismo cristão e
a simbologia do número oito.
Discursos vários foram elaborados a fim de que não se perpetuasse a escravidão ao longo
das gerações, essencialmente para os que adotaram valores cristãos. Atitude coerente com a
concepção que “proíbe a escravização de um cristão e que a escravidão dos pagãos justifica-se
pela intenção de salvar as suas almas”.626 Por isso, real e renovada importância foi dada aos que
nasceram inseridos no catolicismo, regenerados e batizados ao nascerem, não sendo culpados,
não merecendo serem mais castigados, por possuírem o “acidente da cor”. Nesse caminho,
reafirma-se também que as discussões em torno da escravização e da libertação do cativeiro
temporal estiveram lado a lado à preocupação espiritual dos fiéis com a salvação de suas almas,
ao longo da vida e após a morte, como demonstraremos a seguir. Os crioulos das Mercês
souberam forjar seus artifícios retóricos e manejar as possibilidades de agenciamento que
estavam ao seu alcance, ancorados na redenção dos corpos e das almas, intrinsicamente
entrelaçada à hagiografia mercedária.
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AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho solicitando atestado do
tempo que tem servido, o que era preciso para juntar a certo requerimento. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15;
SILVEIRA, Marco Antônio. Narrativas de contestação. Os Capítulos do crioulo José Inácio Marçal Coutinho
(Minas Gerais, 1755-1765). História Social, n. 17, segundo semestre de 2009, p. 296.
626
LAHON, Didier. Da redução da alteridade..., op. cit., p. 62.
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2.3 Viver a morte em confraternidade: rituais fúnebres e sufrágios pela salvação das almas
As representações em torno da morte e as práticas a ela associadas estiveram presentes
em diversos períodos da história e em muitas religiões, como em toda a cristandade. O destino
da alma era preocupação constante dos cristãos – como para os crioulos das Mercês –, sendo
observada no grande número de associações fraternais criadas em toda a América portuguesa,
e sobretudo nas Minas, e em seus capítulos referentes aos cuidados dedicados aos mortos.627 O
imaginário do “terceiro local” da geografia celeste, muito difundido nos séculos XII e XIII junto
às ordens mendicantes,628 adquiriu força na Idade Moderna, sendo tema recorrente entre as
irmandades, que tinham como uma de suas funções o amparo após a hora derradeira,
constituindo uma “economia das almas”.629
Os “bens de salvação” caros à escatologia católica correspondiam à quantidade de
orações e missas oferecidas à alma, ao acúmulo de indulgências, ao acompanhamento e número
de pessoas nos enterros (família, confrades, padres, vizinhos e integrantes da comunidade), aos
lugares de sepultamento, à escolha das mortalhas e aos legados em fontes testamentárias.630
Todas as alternativas eram conjugadas em função da remição a prazo dos pecados leves e
perdoáveis cometidos em vida, os veniais, durante a estadia do fiel no purgatório, compondo a
vivência confraternal em investimento cotidiano dos confrades.631
A crença no purgatório implicava as concepções de imortalidade da alma e um primeiro
julgamento individual (o Juízo Particular, distinto do coletivo, no fim dos tempos, o Juízo
Final).632 Os últimos momentos eram pensados com cautela, sendo necessária a devida
627

Cf. RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos. Tradições e transformações fúnebres na
Corte. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1997; RODRIGUES, Cláudia. Estratégias para a eternidade
num contexto de mudanças terrenas: os testadores do Rio de Janeiro e os pedidos de sufrágios no século XVIII.
Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 21, n. 02, p. 251-285, 2015.
628
As ordens mendicantes possuíram papel fundamental na pedagogia do “bem morrer”, disseminando os
costumes funerários e o ato de testar, com apoio de ordens terceiras e confrarias. O purgatório se consagraria como
local de transição, no qual haveria a possibilidade de mediação por parte dos vivos, rompendo com a antiga visão
bipartida céu-inferno. Os que terminassem sua purgação antes do Juízo Final seguiriam para o paraíso celestial.
Os Concílios de Lyon (1274), Florença (1438-1445) e Trento (1545-1563) foram os responsáveis pelas principais
elaborações dogmáticas a respeito do além-intermediário. Em Florença se afirmou como um estado e não mais
como um lugar. Cf. LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. Lisboa: editorial Estampa, 1981; VOVELLE,
Michel. As Almas do Purgatório, ou, o trabalho de luto. São Paulo: UNESP, 2010.
629
ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1996.
630
A concessão da alforria aos escravos foi prática presente entre as últimas vontades. Cf. GUEDES, Roberto;
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preparação. A solidariedade dessas “famílias artificiais” era indispensável na composição dos
ritos fúnebres que propiciariam uma boa morte.633 O bem morrer “significava que o fim não
chegaria de surpresa para o indivíduo, sem que ele prestasse contas aos que ficavam e também
os instruísse sobre como dispor de seu cadáver, de sua alma e de seus bens terrenos”.634 Ao
sentir-se perto da morte, o devoto deveria se confessar, se arrepender e receber a sagrada unção
pelo pároco.635 A casa e o leito eram os lugares escolhidos para esse momento, tendo em vista
a importância do juízo particular ao longo da Idade Moderna.636 O católico teria “acesso à cova
sagrada, cortejo funeral, deposição solene ao túmulo, missas e ofícios de defuntos”.637
O imaginário do purgatório e a pedagogia do “bem morrer” estiveram presentes em todo
Antigo Regime, com o fortalecimento do tripé imaginário do além cristão, se tornando fonte de
rendimento para a Igreja Católica e sendo amplamente criticado pela Reforma Protestante.638
Um maior incentivo foi despertado quanto à preparação da morte ao longo da vida, juntamente
às boas obras e condutas (méritos e virtudes em detrimento dos vícios). Bem viver e bem morrer
estavam entrelaçados, pois o medo de uma morte repentina pairava sobre os fiéis.639 A salvação,
na construção do discurso doutrinário, obrigava o homem a pensar constantemente na morte,
para que ele estivesse ciente de que o pecado o levaria ao inferno.640
A Igreja Católica, de forma pedagógica, passou a garantir os mecanismos para diminuir
o tempo de sofrimento após a morte, e atuava em um duplo sentido, incentivando a
“culpabilização” do homem e oferecendo as possibilidades de reparo das faltas cometidas em
prol de sua redenção, como a confissão, a penitência, os legados pios e os sufrágios. Estes,
segundo o dicionário de Raphael Bluteau, eram as orações, jejuns, esmolas, missas e boas obras
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que auxiliassem espiritualmente a alma do falecido, demonstrando uma relação de continuidade
e reciprocidade entre a vida e a morte. Como explicou Cláudia Rodrigues, “serviriam não para
a salvação, mas para sufragar penas purgatórias, fosse por meio da sua mitigação ou da
liberação mais rápida delas. Tais práticas obtinham a absolvição dos pecados, diminuíam a
provação e afastavam, portanto, da condenação”.641 Os sentidos e as práticas eram, então,
atualizados e ressignificados no cotidiano dos fiéis.
A vivência da morte deveria ser presencial e cotidiana, uma via de meditação e
autocontemplação sobre a efemeridade da vida. Como uma experiência religiosa, passaria pela
aceitação da vontade divina, pelo arrependimento, pela resignação diante do sofrimento e pela
entrega espiritual.642 Por outro lado, nota-se também que “desde o nascimento até a morte, todos
os momentos da vida privada e pública de um indivíduo eram cercados de um ritual que servia
para rememorar e introjetar o lugar social e a função de cada um”.643 O crente almejava e
tornava público os símbolos que o dignificava e, ao mesmo tempo, garantiriam sua salvação. O
sepultamento era o momento final das cerimônias fúnebres, mas acreditava-se que, embora o
fiel estivesse sendo sepultado em solo sagrado, ainda seria necessário o recurso às missas para
assegurar o destino de sua alma. A grande importância dada aos sepultamentos nos templos
estava exposta nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, embora, segundo Philippe
Ariès,644 os enterramentos em covas internas (ad sanctos) – os preferidos em detrimento dos
desprestigiados adros –, tenham gerado grandes controvérsias nos concílios da Igreja.645
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Prática reafirmada pelo Concílio de Trento,646 pelas Constituições Primeiras647 e pela
cultura barroca, as missas eram realizadas em função dos vivos e dos mortos, demonstrando a
misericórdia espiritual em relação às almas. Ou seja, foram reiteradas nas conquistas
ultramarinas a partir das missões das ordens religiosas, criação de seminários, paróquias e
bispados, e proliferação de confrarias e ordens terceiras. E eram ainda divididas em “corpo
presente”, realizadas no dia do falecimento, e “pela alma”, celebradas “com a maior brevidade
possível”, como sugerem tantos Compromissos.648 Uma resposta no caminho inverso também
seria esperada, pois se acreditava que os mortos intercedessem pelos vivos do lado de lá.649
A reciprocidade e a solidariedade entre os vivos e os mortos fizeram parte da tradição
cristã desde o medievo, mas também era algo próprio a muitas culturas africanas. João José
Reis, bem como Adalgisa Campos e tantos outros autores, caracterizaram as atitudes diante da
morte, no século XVIII e início do XIX, como formas de expressão e manifestações da fé
pertencentes a um “catolicismo barroco”. A “profusão barroca”650 em uma sociedade do
espetáculo adaptava-se às sensibilidades religiosas e aos contextos sociais, culturais e
econômicos vivenciados. Longe de querer reduzir a complexidade de uma sociedade, ou de
várias sociedades separadas pela imensidão atlântica, de forma assíncrona, em um conceito que
pode soar um tanto genérico, como “cultura barroca”, propõe-se apenas uma aproximação das
feições e dos meios utilizados para expressar e exteriorizar emoções e vivências.651
João José Reis reafirmou a importância dos santos e da Virgem, cultuados em
irmandades negras, em meio a relações de barganha, trocas simbólicas e promessas.652
Elementos como “o cordão de São Francisco, o santo escapulário e o rosário mariano
adquiriram projeções taumatúrgicas nos apelos ante-mortem e post-mortem”.653 Na
religiosidade vivenciada desabrochava uma cultura de proximidade com o sagrado e o recurso

646

O Concílio de Trento foi convocado para se reunir pela primeira vez pelo papa Paulo III em 1545, tendo seu
fim apenas no ano de 1563. Seus principais objetivos eram fortalecer o catolicismo onde o protestantismo não
estivesse estabelecido, bem como onde o catolicismo não fosse conhecido, e eliminar as reminiscências pagãs que
permaneciam na vivência das culturas tradicionais. DAVIDSON, N. S. Op. cit.
647
A partir das Constituições é possível averiguar a confirmação do costume da encomenda de missas para as
almas dos defuntos para sua rápida estadia no purgatório. Contudo, era proibida a realização de exéquias
exageradas. VIDE, Sebastião Monteiro da. Op. cit. Livro Segundo, Títulos I ao XV.
648
MARQUES, João Francisco. Op. cit., p. 594.
649
ARAÚJO, Ana Cristina. Despedidas triunfais – celebração da morte e cultos de memória no século XVIII. In:
JANCSÓ, István; KANTOR, Iris. (Org.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. São Paulo: Edusp,
Hucitec, 2001, v. 01; CAMPOS, Adalgisa Arantes. As Irmandades de São Miguel e Almas do Purgatório: Culto
e iconografia no Setecentos Mineiro. Belo Horizonte: Editora C/ Arte, 2013.
650
VOVELLE, Michel. Op. cit.
651
Cf. SÁNCHEZ, Carlos Alberto González. Op. cit., p. 154. A morte, por exemplo, educava e canalizava os
comportamentos humanos, visto que a Igreja Católica unia as experiências de uma boa morta à boa vida.
652
REIS, João José. A morte é uma festa..., op. cit., p. 49.
653
DELFINO, Leonara Lacerda. Op. cit., p. 67.

173

às práticas mágicas, comum a portugueses e africanos, na qual o uso de amuletos e o apego às
imagens são alguns exemplos.
A permeabilidade entre sagrado e profano estava presente em rituais fúnebres e festivos.
“Nas irmandades a solidariedade grupal se tecia da festa ao funeral. Na economia simbólica da
confraria, a produção fúnebre seguia a lógica da produção lúdica.”654 Não havia ruptura entre a
vida e a morte, existindo uma relação de continuidade. Formulavam-se estratégias, a partir dos
rituais, para garantir que a conexão entre o plano terreno e o além não fosse rompido. Segundo
João José Reis,
há evidências de que os africanos mantiveram no Brasil muitas de suas maneiras de
morrer, mas sobretudo incorporaram maneiras portuguesas. Isso se deveu em grande
parte à repressão da religião africana no Brasil escravocrata, mas também a que a
dramaticidade ritualista dos funerais portugueses se aparentava à dos africanos. Por
outro lado, os imigrantes portugueses permaneceram fiéis a estilos funerários ligados
ao catolicismo do Reino, e não temos indícios de haverem adotado práticas africanas
de bem morrer, embora não lhes faltassem contatos com a religiosidade africana. Os
brasileiros natos, fossem crioulos, brancos ou mestiços, continuaram e provavelmente
aprofundaram as sínteses culturais, mas o que a documentação escrita sugere é que
prevaleceu entre nós o modelo funerário ibérico.655

Apesar das limitações impostas pelas fontes analisadas, que expressam em grande
medida as práticas católicas e poucas vezes nos permitem visualizar aspectos rituais de culturas
africanas, o autor observou que o medo de morrer sem sepultamento em local adequado e
realização de ritos fúnebres levou muitos escravos e libertos a se associarem a irmandades.
Nelas constituíam-se famílias confraternais a partir de laços rituais. “Não era o mesmo que um
túmulo na própria casa, como acontecia na África dos nagôs, jejes e tapas, por exemplo. No
ritmo de redefinição da noção de parentesco, também se transformaram as noções de espaço
doméstico, e a irmandade substituía a casa de linhagem.” O túmulo coletivo da comunidade
associativa era uma nova alternativa, reelaborada, ao túmulo doméstico africano. Como
acrescenta Cláudia Rodrigues, em meio ao contato entre culturas, trocas mútuas e processos de
ressignificação e apropriação, nada impede que os “indivíduos tenham feito uso das práticas
ancestrais, tanto antes como depois da execução do cerimonial cristão, o que também aponta
para a possibilidade de alguns daqueles negros terem adotado as duas práticas, conscientemente
e como instrumento de crença”.656
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Também de acordo com Lucilene Reginaldo,657 a opção pela abordagem da existência
de um “catolicismo africanizado” ou da incorporação de elementos católicos às religiões
africanas é muito mais relativa na prática, devendo ser analisada a partir de cada experiência.
Não é preciso fazer uma oposição entre as duas coisas. As vivências religiosas mesclaram
possibilidades de apropriação em distintas circunstâncias, e o que deve sempre se sobressair é
a experiência do contato, sem desconsiderar o conflito e a violência na interação cultural. A
não-conversão pode ter sido a realidade de muitos, mas os que participavam dos rituais e
compartilhavam crenças católicas em irmandades certamente acreditavam no que estavam
vivenciando, não sendo necessário desacreditar de suas tradições, criando reformulações nas
similaridades. Sobretudo no caso dos centro-africanos, existia a crença em torno do papel ativo
dos mortos no mundo dos vivos.658 De acordo com Sílvia Brügger e Anderson Oliveira,

as sociedades da África Centro-Ocidental tendem a se estruturar em torno das
linhagens, ou seja, grupos de parentesco que traçam suas origens a partir dos
ancestrais comuns. Neste sentido, uma das principais modalidades de culto aos mortos
é o culto dos ancestrais, que invoca os mortos do clã como uma forma de estabelecer
a paz na comunidade, sendo a fronteira entre os dois mundos constantemente
transposta. Os mortos exigiam ser constantemente lembrados, já que isto era a garantia
da boa ventura para a sociedade.659

Enquanto católicos possuíam uma maior preocupação em garantir a salvação de seus
mortos, era costume em muitas culturas africanas cultuá-los. Ambos acreditavam em uma
espécie de julgamento, sabendo que bons e maus seriam encaminhados a destinos diferentes.
Para os católicos havia o imaginário tríplice de céu, inferno e purgatório, enquanto para as
culturas africanas as concepções do além variavam para cada povo. A morte festiva e a relação
entre uma boa morte e o barulho (horror ao silêncio) fizeram parte dos ritos fúnebres de distintas
sociedades, sendo encarados como formas de facilitar a comunicação com o sobrenatural. João
José Reis abordou a existência dos ritos de passagem ou separação, bem como as cerimônias
de despedida para a incorporação no além, que tinham por função integrar a alma do falecido
na vida além-túmulo. O aparato ritualístico visava à segurança de vivos e mortos. Temia-se a
vingança do além ao mesmo passo em que era esperada a boa intercessão vinda de lá.660 Unidos
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no compartilhamento do temor das almas penadas, africanos e portugueses se preocupavam
com o destino de seus mortos e os proporcionavam ritos de passagem.
Diversos foram os grupos étnicos que desembarcaram na América ao longo de séculos
de escravização africana, e, por isso, “deve-se ter em mente que há várias concepções africanas
acerca da morte e do Além”.661 A maioria dos escravos traficados para a atual região sudeste
do Brasil, entre fins do século XVII até meados do século XIX, era proveniente de sociedades
de línguas banto, sendo predominantes os indivíduos da região do Congo e de Angola. 662 Para
Cláudia Rodrigues, para além da diversidade cultural existente, seria possível perceber pontos
de encontro, como no que diz respeito a concepções banto e ioruba (sudanesa) sobre a morte.663
A morte era vista com alegria, pelo reencontro com os ancestrais, mas se ocorresse de forma
prematura e não alcançasse a realização de seu destino, era considerada anormal e poderia ser
resultado de alguma infração no relacionamento com as entidades sobrenaturais, como a falta
de oferendas. Uma característica comum a muitas sociedades banto, e quase todas as sociedades
africanas, é sua estruturação em torno da família e, mais especificamente, da linhagem, ou seja,
grupos de parentes com origem comum a partir dos ancestrais.664
Certos elementos foram comuns em muitos rituais fúnebres em África, como também
no ultramar. Tais aspectos, como o caráter festivo, a ênfase auditiva ou a exuberância ritualística
e simbólica, não eram desconhecidos em Portugal, e, pelo contrário, seriam reforçados pelas
tradições africanas.665 Características próximas presentes nas crenças e práticas rituais
favoreceriam convergências. Apropriações e trocas mútuas ocorriam em meio a relações de
poder e conflitos.666 A morte e a ancestralidade eram basilares para as identidades africanas de
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forma geral, a serem reconstruídas em contexto colonial e com a imposição do catolicismo.667
Cláudia Rodrigues chamou atenção para a importância do purgatório e da devoção às almas
como instrumento de catequese empregado pelo catolicismo tridentino, sobretudo a partir da
correlação construída entre cativeiro, pecado e salvação.668 Diante dessa questão, deixou o
alerta, como também fizeram Célia Borges e Lucilene Reginaldo, de que a vivência do
catolicismo não deve ser compreendida pelo viés da dissimulação ou da superficialidade.669
Africanos e afrodescendentes recriaram suas tradições operando ressignificações mediante ao
que atribuíam sentido e fundamento.670
Como apontou John Thornton, o fato dos europeus e dos africanos partilharem uma
concepção de cosmos dividido em dois mundos separados, embora relacionados, foi
fundamental para o contato entre as culturas distintas.671 Nessa divisão, o “nosso mundo” seria
o material e o “outro mundo” o espiritual, habitado por seres e entidades transcendentais. O
caminho entre os dois mundos era possível através da morte. No processo de reordenamento
cultural, a crença no além-túmulo e nas almas do purgatório foi assimilada.672 O que permitia
os contatos e as assimilações era a coerência do universo simbólico e dos signos utilizados,
mas, independente disso, a (in)tolerância, a ambiguidade e a coexistência de culturas distintas
em uma mesma sociedade nunca se desenvolviam sem conflitos.673
Concepções acerca da morte e dos rituais de passagem podem ser observadas nas fontes
confrariais. Para além dos auxílios prestados aos membros em vida, diante do cativeiro, da
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enfermidade ou da morte, as confrarias fixaram cláusulas direcionadas a qualquer pessoa que,
“em perigo de vida” ou “em caso de morte”, quisesse imediatamente se agremiar. As taxas
cobradas seriam distintas para estes cristãos que fizessem questão de receber os serviços
prestados, como sepultamento e sufrágios por sua alma, mas não contribuíram para a irmandade
durante sua vida. Tal decisão corrobora as discussões, expostas pela bibliografia, sobre a relação
existente entre o bem viver e o bem morrer. Ou seja, os benefícios alcançados por quem se
preocupou e se preparou ao longo de toda uma vida, em detrimento das ações do moribundo,
desempenhadas apenas na hora derradeira, antes do último suspiro. A entrada “em artigo de
morte” correspondia também à precaução em não sair prejudicada financeiramente, não sendo
seus gastos funerários com o recém-associado maiores do que o investimento deste em sua
entrada.674 A constante mobilidade espacial e a preocupação com uma morte iminente
suscitavam esse tipo de ajuste confraternal.
Algumas agremiações incluíam os novos membros acima de cinquenta anos, pois deles
não se esperava “mais utilidade, nem fruto”. O investimento estipulado poderia oscilar na
prática. Em Antônio Dias, em Vila Rica, observa-se um valor que não seria menor do que doze
oitavas de ouro.675 Em Mariana, em 1820, por exemplo, D. Guilhermina Cândida de Almeida,
moradora na casa de D. Joana Theodora, entrava “em caso de morte”, pagando por ajuste
12$000 réis, quantia quitada por D. Rita Caetana Maria de São José. Outra mulher aparecia
assinando a rogo da nova irmã, Francisca Hipólita da Rocha. D. Joana Theodora, por sua vez,
entrou nesse mesmo ano e possuía na agremiação outra agregada, D. Ana Beatriz da Rocha, e
sua escrava Bibiana, desde 1793. Nota-se aqui uma interessante rede de apoio, solidariedade e
sociabilidade feminina, sendo que parte dessas mulheres compartilhava um mesmo teto.676
No tocante aos sufrágios estipulados pelas Irmandades das Mercês, foi verificada em
Mariana a obrigação de dizer doze missas por falecido, para que “com toda a brevidade goze
sua alma”,677 além de serem rezados dez Padre Nossos, dez Ave Marias e um Salve Rainha.
674
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Cabia ao procurador saber se o capelão cumpria o solicitado, pedindo a respectiva certidão para
lançamento em livro. Em caso de número elevado de irmãos falecidos, as missas eram
repartidas entre outros padres, tendo preferência os que já auxiliavam a irmandade ou possuíam
assento. No Oitavário de finados era realizada missa dedicada aos defuntos, bem como mais
dezesseis missas no Oitavário de Nossa Senhora das Mercês. Alguns grêmios determinaram
quantia distinta para os irmãos que ocuparam cargos diretivos e, devido a isso, atuaram mais
intensamente naquela comunidade, conforme exposto no quadro abaixo.
Quadro 4 - Sufrágios das Irmandades das Mercês em Minas Gerais 678
Sufrágios (nº de missas por falecidos)
Escrivão Tesoureiro
Procurador

Irmandades

Membros
em geral

Juiz

Mariana
Itabira do Campo
São Bartolomeu
São Gonçalo do Rio
Abaixo
Sumidouro
Sabará
Tejuco
São João Del Rei
São José Del Rei679
Vila Rica (Pilar)
Vila Rica (AD)

12
02
08
04

06
10

05
08

05
08

8
12
10
10
08
06

12
25
10
12

10
19
08
12

10
16
08
12

Andador

05
08

Irmão
de
mesa
04
-

10
16
08
12

14
07
-

06
-

-

As irmandades de africanos e afrodescendentes solicitavam quantia semelhante de
missas, geralmente entre 08 a 12, enquanto as ordens terceiras estipulavam número muito
maior, como 20 a 40 missas por falecido.680 O número de missas para os associados variou entre
02 a 12, já para os membros que ocuparam funções administrativas, entre 04 a 25 a depender
da hierarquia do cargo. Certas irmandades definiram um número bem limitado, como Itabira
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678
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do Campo, enquanto outras se comprometeram a arcar com quantia bem elevada, como em
Sabará. Neste caso, o montante era válido apenas para os que morressem no ano em que serviam
ou os que tivessem servido ao menos três vezes naquele cargo.
Em Mariana havia a distinção dos lugares ocupados pelas sepulturas ao longo da capela,
no interior do templo, sendo a região das grades para cima, na capela-mor, reservada aos oficiais
de Mesa.681 Esta localidade especificada possuía grande importância, sendo considerada de fato
um privilégio, pois se situava junto ao altar da Virgem e dos santos de devoção, “atitude
relacionada à prática medieval de valorizar a sepultura próximo aos túmulos de santos e mártires
da cristandade”.682 No Tejuco, o corpo era enterrado na igreja, com o devido acompanhamento
e dez missas pela alma do devoto, sendo que os inadimplentes só receberiam três missas.
Passados dois dias da Festa das Mercês, seria realizado também um ofício, com música, pela
alma dos falecidos, regidos pelo capelão e ao menos oito sacerdotes, com a especificação de
que o reverendo vigário não teria jurisdição. Ao falecer, a irmandade buscava o corpo para o
enterro e, se fosse da vontade do irmão, ele seria enterrado em sua igreja.683 Para a composição
do evento fúnebre, a confraria deveria possuir uma cruz e um esquife, além de várias opas
brancas com murças azuis e tochas.684
As associações leigas que possuíram capela própria “à custa de seu trabalho” e “serviço
dos próprios irmãos”, e, com isso, buscaram a devida autorização para sepultar os associados
em covas internas, demarcaram em seus Estatutos sua isenção de pagamentos à fábrica da
matriz,685 o que às vezes gerava muitos conflitos. Adalgisa Campos esclarece que
681
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não bastava à confraria colocar capítulo alusivo à posse sepulturas em seu livro de
compromisso, pois para garantir tal uso no cotidiano se fazia necessário obter provisão
específica do bispo ou visitador episcopal. Para ficar isenta da anuidade, isto é, “sem
pensão alguma”, a confraria deveria colaborar, de fato, com as receitas da
administração paroquial. Se ela, posteriormente, precisasse aumentar o número de
covas, em razão do aumento das filiações, deveria recorrer novamente ao bispo, pagar
anuidade ou provar que colaborava bastante com as obras paroquiais. Nem sempre as
irmandades eram atendidas, pois os direitos de fábrica não podiam ficar ameaçados
com tantas provisões.686

O pároco detinha a prerrogativa de realizar a encomendação e o sepultamento dos
corpos, visto que “as igrejas matrizes possuíam as campas destinadas aos réditos de suas
fábricas”.687 Entretanto, as confrarias também realizavam os serviços fúnebres para seus
membros e para todos os que desejassem, desde sua origem medieval. Havia o temor, por parte
dos fiéis, de ser esquecido, o que ampliava o interesse em se associar a uma confraria e manter
laços de reciprocidade. Os sepultamentos dentro dos locais sagrados eram articulados à
memória visual dos membros, que estariam sempre em contato com seus mortos.688
Independente das tentativas de exclusão do pároco dos eventos de maior importância para esses
sodalícios, havia recorrentemente a restituição dos direitos paroquiais por parte da fiscalização
dos Compromissos promovida pela Mesa da Consciência e Ordens.
Em 1761, a Irmandade das Mercês de Antônio Dias afirmava em reunião que havia sido
lançada uma provisão – em 06 de junho, no cartório da Câmara Episcopal de Mariana – que
concedia e autorizava as sepulturas na Capela do Senhor Jesus dos Perdões pelo Bispo D. Frei
Manuel da Cruz. Segundo os irmãos, não haveria prejuízo grave à fábrica da matriz, visto que
eram devotos miseráveis, pretos e muitos deles cativos, mas que não restava dúvida a
necessidade de concorrer para a paróquia com a esmola arbitrada pelo bispado. Eram solicitadas
dezesseis sepulturas, sendo informado que, naquele ano, havia trezentos confrades reunidos,
em capela que eles mesmos ajudavam a manter. No entanto, lhes foram concedidas apenas doze,
com a necessidade de pagarem, anualmente, três oitavas de ouro à matriz, visto que pagavam
apenas a “assistência da cruz”.689 As sepulturas foram demarcadas pelo vigário encomendado
Antônio Freire da Costa.690 No ano seguinte, uma nova reunião informava que estava
686
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terminando o prazo estipulado para a realização das obras necessárias no espaço reservado às
sepulturas, como a colocação de grades e assoalho para sua devida enumeração. Ressalta-se a
importância da referência numérica nas sepulturas dentro do templo para um maior controle,
mapeamento e localização de onde os irmãos foram enterrados.
Em 28 de maio de 1762, o procurador da irmandade, Sargento-mor Bento da Costa
Rodrigues Leal, solicitava que um tabelião público passasse, em “pública forma”, o título
quarenta e seis do livro quarto das Constituições do Arcebispado da Bahia, apresentando o
impresso para que se copiasse o teor das normas para sepultamentos.

No acompanhamento irão todos em procissão para a Igreja onde houver de ser
enterrado o defunto com compostura e gravidade pelo caminho ordenado pelo Pároco
que será para isso o mais breve, e acomodado que houver: E à Cruz da freguesia do
defunto precederá as outras, exceto a de nossa Sé porque esta precederá sempre a
todas as outras do nosso Arcebispado ainda não estando o nosso Cabido presente = E
indo a Irmandade da Misericórdia sempre precederá a todas as mais confrarias e
irmandades, e levará sua bandeira diante das cruzes das freguesias, e mais confrarias,
e Irmandades se seguirão logo à dita bandeira cada uma segundo sua antiguidade. E
havendo dúvidas sobre precedências entre as pessoas Eclesiásticas, ou confrarias o
nosso Provisor as comporá de modo que cesse toda a desordem, e escândalo [...] E
quando o defunto houver de ser enterrado em outra Igreja que não for da sua freguesia,
ou em Mosteiro de Religiosos, o Pároco do defunto, não só fará o oficio da
encomendação, como fica dito, mas todo o mais oficio do acompanhamento até entrar
na Igreja da sepultura [...], o Pároco, ou Religiosos da tal Igreja continuarão com o
Oficio se de outra maneira se não concordarem entre si.691

A passagem acima era de suma importância no tocante a um problema enfrentado pelos
fiéis de Vila Rica: o sepultamento de irmãos moradores em outra freguesia, impulsionado pelos
conflitos já existentes entre as agremiações do Pilar e Antônio Dias. Em vista disso, o vigário
da primeira, Antônio Correa Mayrinck, contestava uma situação vivenciada em 04 de setembro
de 1762. Isto é, alguns meses após o pedido dos confrades relatado acima. Segundo o clérigo,
os irmãos das Mercês da Capela dos Perdões solicitavam autorização para conduzir seus
defuntos da Freguesia do Pilar à da Conceição, encomendados por seu pároco, o que seria contra
a Constituição e Direito Canônico. Era determinado que os corpos fossem acompanhados e
assistidos por seu pároco até a sepultura, ainda que em outra freguesia. E queixava-se dos
enterramentos em templos próprios, sobretudo para os que não elegiam um em seu testamento,
prejudicando os direitos paroquiais e os emolumentos da fábrica da matriz e sua cruz. Mayrinck
tornou-se membro da Irmandade das Mercês do Pilar um tempo depois, em 1775, com mais
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três escravos associados. O vigário de Antônio Dias João de Oliveira concordava com a questão,
em informe ao bispo, alegando que o requerimento enviado pelos crioulos era falso.692
Neste documento, eles argumentavam que os párocos tinham dúvidas, sendo necessário
que esperassem a chegada dos novos, por serem colados e doutos. Além disso, abordavam que
arcariam com as esmolas já requisitadas pelo bispado, citando em comparação a experiência do
Rosário. Entendia-se que ao se filiarem, ficava subentendida a vontade dos defuntos em serem
enterrados na igreja da corporação (ressaltando o fato de estarem enriquecidos com o tesouro
das indulgências), e não na matriz onde eram fregueses, como queriam os párocos. E, assim,
argumentavam que os fiéis não buscariam uma agremiação se soubessem que não seriam
sepultados em tal templo, pois buscavam ali o seu “último fim”, onde “irmãos e conhecidos se
lembram quando sobre sua sepultura ajoelham, e desta lembrança”, nasce a oração por sua alma.
Por fim, arremataram sua retórica recordando que estes devotos eram crioulos filhos de pais
“gentios ao pretérito”, com o intuito de reforçar que essas restrições poderiam levar ao
enfraquecimento do culto e “um total esquecimento”.693 As doze sepulturas já faziam parte da
Capela dos Perdões, doada à irmandade pelo padre José Fernandes Leite.694
As sepulturas isentas de pensão também seriam mencionadas em São José Del Rei.
Abordava-se primeiramente o ritual fúnebre, como a posse de esquife,695 cruz alçada e tochas,
além da vestimenta dos irmãos, as opas brancas com emblema de Nossa Senhora bordado ao
lado esquerdo. Pelo caminho os irmãos oravam pela alma do defunto até o fim do
sepultamento.696 O mesmo era relatado na vizinha São João. Após o anúncio da morte à
irmandade, era preciso avisar ao maior número possível de irmãos, chamados pelas ruas por
campainha tangida pelo procurador ou andador.697 Em Compromisso, foi pensada uma lógica
de merecimento dos confrades de São José, ressaltando na consciência destes a importância da
boa conduta diante da efemeridade da vida. Àquele que em vida pôde pagar suas dívidas, mas
692
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não o fez, teria garantido apenas a sepultura, enquanto àquele que como bom cristão arcou com
pagamentos necessários para a condução das funções de sua confraria, ainda que depois viesse
a dever por cair em pobreza, seria acrescida a realização dos sufrágios. Por fim, aos que
deixaram essa vida sem dívidas para com a irmandade, haveria a certeza do acompanhamento
do capelão e o uso das opas. Além disso, como exposto no quadro acima, existia a hierarquia
de sufrágios para os ocupantes de cargos dirigentes.698 Em Sabará o Compromisso informava
detalhadamente sobre as sepulturas.
As sepulturas dos juízes e juízas e do reverendo padre comissário que falecerem,
estando ocupado, serão dentro da capela-mor do presbitério para baixo, e as mesmas
sepulturas se darão aos benfeitores da nossa igreja, que são aqueles que deram esmolas
avantajadas por muitas vezes e outras devidas que estavam patentes a vista de todos;
estas mesmas sepulturas terão aqueles que tiverem servido de juiz e juíza por três
vezes e quando algumas pessoas distinta e principal desta vila e comarca quiser ser
sepultado na capela-mor as sepulturas das grades para cima, a que chamam coxia,
serão para os que tiverem sido juízes e juízas, escrivão, tesoureiro, procurador e padre;
os irmãos de mesa e irmãs de mesa e irmão do culto divino que falecer no ano em que
servirem, e servindo os mesmo cargos por quatro vezes estas mesmas sepulturas se
darão, e aos irmãos brancos e pardos que passarem 12 anos de irmão. No corpo da
igreja serão sepultados todos os mais irmãos que morrerem e os filhos dos nossos
irmãos, aos que se devem dar sepultura estarão nos corredores ou sacristia e o juiz no
seu ano poderá dar uma sepultura destas por esmola a qualquer pessoa que quiser. 699

Na Freguesia do Pilar de Vila Rica foi feita ainda a menção de como poderia ser o
esquife, sendo construído de jacarandá, com guardas de lemiste (tecido preto), e para os irmãos
que alcançaram o cargo de juiz, seriam as guardas de veludo preto, com guarnição de ouro,
tendo a agremiação posses para isso. A irmandade se comprometia a dizer missa todas às
quartas-feiras por atenção aos irmãos vivos e defuntos, para além das oito missas reservadas a
cada falecido. Para os que não pagaram todos os seus anuais, seriam realizadas somente quatro
missas. As normas também previam os casos de pessoas que por ventura morressem nesta vila
ou perto dela, e que, embora não fossem associados, quisessem sepultura, pagando entre doze
a dezesseis oitavas, a depender da existência de covas. Para os que fossem pobres, as normas
estabeleciam o oferecimento de mortalha sem nenhum custo.700
No caso das irmandades mercedárias, a “veste do bem morrer” poderia ser o hábito talar
utilizado pelos membros. Nesse contexto, havia a crença de que, no processo de transição do
plano terreno para o além, o morto deveria estar apropriadamente vestido, e a simbologia em
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torno das vestes esteve presente tanto entre cristãos como entre africanos. Para os primeiros, o
objetivo era garantir a salvação. “Quanto aos africanos, tratava-se de se preparar para o encontro
com os ancestrais; a mortalha, neste caso, era uma forma de possibilitar que a alma, ao
abandonar o corpo, fosse ao encontro dos ancestrais e não ficasse a vagar aqui na Terra.”701 Era
fundamental a escolha da cor e do tipo de mortalha. Cláudia Rodrigues identificou a recorrência
de cinco tipos básicos, a saber, as mortalhas de santo, de cor, as vestes oficiais militares ou
sacerdotais, as das associações religiosas e os trajes de uso comum. Africanos preferiam as de
cor branca, que em diversas culturas tinha ligação com a morte, o que poderia representar uma
permanência relacionada à memória de suas tradições, além de ser a opção mais barata. Entre
os crioulos, a preferência foi a mortalha de santo, o que demonstraria o interesse em se
distanciar das heranças culturais dos antepassados, por parte dos pretos nativos.702
Pertencer a essas associações significava potencializar os recursos para a salvação da
alma, em vida com o acúmulo de indulgências, e após a morte com o amortalhamento em hábito,
sufrágios e sepultamento. Em São João, era escolhido um total de dez missas em sufrágio a todo
associado, cada uma custando seiscentos réis para a irmandade.703 Algum tempo depois, o valor
cobrado passava por alterações, gerando problemas para os crioulos. Estes resolveram requerer
um posicionamento do Juiz Municipal, informando que não lhes era mais possível cumprir com
a determinação de dez missas por membro falecido em razão de não encontrarem sacerdotes
que aceitassem a taxa do bispado. Os oficiais ficaram inibidos de exigir o pagamento de dívidas
de seus confrades, já que não conseguiam mais cumprir a contrapartida costumeira estabelecida
nas missas pelas almas. Dessa forma, requeriam o aval do Juiz Municipal para que eles
mandassem celebrar essas missas pela esmola de oitocentos réis cada, por ser quantia mais
módica, tendo recebido a referida autorização em 13 de maio de 1843.704
A Irmandade das Mercês de Antônio Dias se manifestou diversas vezes, em reuniões de
Mesa, sobre assuntos referentes aos sepultamentos e sufrágios dos irmãos. Em 24 de abril de
1764, por exemplo, discutiam que as missas pelas almas dos irmãos defuntos geravam muita
despesa, e, por outro lado, muitos membros não pagavam corretamente seus anuais. Em vista
disso, era determinado que o grêmio não estava sujeito a sufragar as almas dos que morressem
devendo à instituição, sem que primeiro fossem pagas as dívidas. Muitos compromissos
passaram a prevenir quanto a isso, com cláusula que notificava o fato de devedores não
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receberem o mesmo tratamento. As missas deveriam ser feitas apenas na capela, não sendo a
irmandade obrigada a arcar com as despesas realizadas em outras igrejas.705 Problemas
financeiros sempre estiveram presentes e repercutiam nos rituais fúnebres e festivos.706
Por decisão da Mesa, em 1779, era dever do sacristão avisar doze irmãos para
participarem dos enterros da irmandade, para que assistissem, carregando o falecido e levando
tocha e cruz. Esses elementos promoviam um forte efeito visual, em conjunto com a sonoridade
da morte anunciada com o toque dos sinos das capelas.707 A aceitação não era imposta, mas se
o irmão aceitasse e se comprometesse, mas faltasse no dia, poderia ser obrigado por justiça a
arcar com meia libra de cera para gasto e ornamento do altar da Virgem. A presença de certo
número de fiéis nesses momentos era de grande importância, compondo os cortejos fúnebres.
Como já apontava Adalgisa Campos para as missas, “a frequência às mesmas era reduzida,
particularmente naquelas das segundas-feiras em favor das Almas do Purgatório e àquelas dos
confrades defuntos”708, o que supomos ser aplicável aos funerais. A participação nos eventos
associativos estaria condicionada à disponibilidade e doação de tempo, sendo necessária a
confecção de uma nova norma para garantir um acompanhamento ideal ao irmão defunto.
Ainda nesse ano, diziam os oficiais que nos enterros, funções religiosas e procissões
padeciam em grande falta de assistência dos irmãos, sendo alegado dois fatores principais. O
primeiro fazia menção ao fato de que em muitos casos não havia “liberdade” ou autorização
dos senhores para a participação dos confrades, por muitos “viverem sujeitos”. Outro ponto era
por não possuírem vestimentas com as quais se paramentassem para tais atos, e, por isso,
recorriam à solicitação de uso de túnica e murça brancas cingidas (com correia), com insígnia
da confraria. E concluíam que, tendo este benefício atendido, atrairiam mais devotos para as
funções religiosas, contribuindo para o necessário aumento espiritual e temporal da agremiação.
Em 31 de agosto um parecer era dado em relação ao requerimento, pelo Vigário Roque
Rodrigues de Carvalho, de que não havia inconveniente, estando ciente de que, em Lisboa e
Roma, devoções seculares utilizavam vestes semelhantes. Após a consulta, a faculdade foi
concedida, assinada por Ignácio Correa de Sá, referido como “governador deste bispado”.709
705
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Em 1781, contudo, os confrades enviavam requerimento ao bispo de Mariana,
informando conflito existente com o vigário da vara a respeito do uso de capa, túnica, murça e
escapulário como distintivos da Ordem Mercedária. Era informado que o uso já era um costume,
e não apenas nas Minas, servindo de impulso para maior participação dos devotos nas funções
religiosas. Além disso, o próprio pároco – que no ano anterior era Protetor do sodalício – estava
de acordo, tendo, inclusive, visto o uso de tal prática por confrarias seculares na Corte e na
Cúria Romana. No entanto, naquele ano eles foram notificados pelo vigário da vara, com pena
de excomunhão maior, para deixarem de usar os vestuários distintivos, e, em vista disso, os
irmãos solicitavam nova autorização do bispado para continuarem munidos do privilégio,
exemplificando a experiência da Arquiconfraria do Seráfico São Francisco de Mariana.710
Pelos idos de 1805, queixavam-se os mesários que a capela se encontrava em grande
ruína, e o estado de indigência da irmandade impossibilitava a reedificação. Para eles, as
esmolas dos juizados de santos e os jubileus nada rendiam, mas as despesas anuais eram
grandes, sobretudo quanto aos “vexames” sofridos, referindo-se aos pleitos em andamento
contra a Irmandade das Mercês do Pilar e as autoridades eclesiásticas locais, como veremos
adiante, que levaram à impossibilidade de realizar suas solenidades como de costume. Era
considerada uma prioridade o pagamento dos sacerdotes pelas missas dos irmãos falecidos,
embora os oficiais refletissem que a irmandade já quase nada cobrava de anuais. Como
observou Adalgisa Campos, em momentos de dificuldades de sustentação material, era
preferível “atender mais ao sufrágio do que à pompa”.711 A negligência quanto aos pagamentos
anuais foi comum nas duas freguesias em finais do século XVIII e início do XIX. Dessa forma,
decidia-se que seriam ditas oito missas pelos falecidos que tivessem servido cargos honoríficos,
e, para os demais, um número correspondente ao seu merecimento.712 O procurador ficava
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responsável de avisar aos membros para trazerem a quantia que pudessem nos dias de jubileus,
para irem arcando aos poucos com suas dívidas.713
Em suas pesquisas, Marcos Aguiar714 demostrou que, em irmandades negras, os gastos
com as festas seriam muito maiores do que os gastos com as missas pelas almas, pois as
festividades eram consideradas mais importantes, além do fato de que sua ausência poderia
ocasionar um afastamento dos membros e a diminuição dos pagamentos. A situação era ainda
mais dramática, segundo o autor, para os pequenos arraiais e áreas rurais, sendo as confrarias
negras constantemente repreendidas pelas visitações eclesiásticas, que alegavam registros
defasados, desorganização administrativa e desinteresse no cumprimento dos sufrágios. Essa
questão, contudo, não tirava a importância dos bens de salvação, que geravam ampla despesa
para os confrades. Porém, para Aguiar, as festas manteriam posição de maior relevância por
estarem associadas às perspectivas de sobrevivência econômica dos grêmios, definindo sua
autoimagem e identidade, além de conferir distinção social. No caso das Mercês crioulas, que
eram corporações preocupadas em seguir à risca os rituais católicos, a manutenção dos sufrágios
era tão relevante quanto das festividades. Como na situação exemplificada das missas, períodos
de dificuldades financeiras levaram também a uma alternativa que garantia a permanência dos
festejos, mas definia a unificação de datas do calendário devocional.
Somada à redução dos sufrágios, ao longo do século XIX a construção de cemitérios
tornou-se pauta de muitas irmandades, sobretudo após ordem régia de 14 de janeiro de 1810,
que proibia os enterros no interior dos templos. Contudo, a prática permaneceria algumas
décadas após a Independência.715 Os locais de moradia dos mortos deveriam ser removidos da
vizinhança dos vivos, embora se mantivessem como sagrados. Paralelamente à existência de
cemitérios públicos, a cargo da municipalidade, muitas irmandades se mobilizaram para a
construção de cemitérios particulares. Novas concepções conviviam com as antigas que
permaneciam, afinal, a consolidação de um novo discurso não apagava, de uma hora para a
outra, práticas seculares.716 É esse o contexto no qual João José Reis abordou a Cemiterada, em
1836 na Bahia, quando associações leigas agiram em defesa de suas concepções fúnebres.
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As corporações se posicionaram contra as transformações da tradição em função da
civilização dos costumes da nação em formação, como nos sepultamentos dentro das capelas,
que atingiam também os demais ritos fúnebres, opondo-se às iniciativas de medicalização e
secularização da morte, com a fundação de cemitérios públicos afastados dos centros urbanos
e a cargo de companhia privada.717 O autor realça o fator religioso, conjugado ao econômico,
na atitude popular desses confrades frente às imposições decorrentes das novas medidas
sanitárias.718 O evento fora condizente a um contexto mais amplo de levantes e reivindicações
de escravos e libertos no início do século XIX. De forma geral, as câmaras municipais
desempenharam função importante nesse período, sendo responsáveis por reiterar a necessidade
de construção de cemitérios pelas irmandades.719
Já nas Minas, especificamente em Vila Rica, constatou-se, em 1831, uma série de
correspondências que mencionavam as novas normas e posturas da Câmara Municipal
referentes à construção de cemitérios. Em 18 de março, os oficiais de Antônio Dias estavam
cientes da resolução do Conselho Geral da Província, comunicada em Ofício em 18 de
fevereiro, na qual se determinava que as ordens, irmandades e fábricas não edificassem
cemitérios senão nos lugares que a Câmara demarcasse, sendo melhor para a saúde pública que
eles não se multiplicassem em uma povoação como a daquela cidade, sendo mais conveniente
que todos cooperassem para a fatura de cemitério geral. A Câmara Municipal resolveu
comunicar às corporações para cessarem com o enterramento dos cadáveres dentro dos templos
a partir de 1832. No mesmo ano, a Mercês de Antônio Dias enviava correspondência à Câmara,
informando que se propunha a edificar cemitério, rogando a marcação do terreno atrás da sua
capela, cujo local apresentava todos os requisitos necessários à construção.720
Porém, ainda em dezembro de 1832 debatia-se em reunião sobre a edificação em terreno
demarcado. A interrupção dos enterramentos internos estava prevista em nova data, para janeiro
de 1833, e, para tanto, era necessária a contribuição de todos na quitação de seus débitos para
o término das obras. Todos os oficiais se comprometiam a ajudar com a quantia que pudessem
no abono de suas dívidas.721 Segundo Daniel Precioso, apenas “em 1837, contudo, as ordens
terceiras dos Mínimos de São Francisco de Paula e das Mercês de Baixo fundaram os seus
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cemitérios”,722 mas acreditamos que não. A edificação foi adiada por vários anos. Em 02 de
agosto de 1841 a Mercês de Antônio Dias ainda não havia concluído a construção, em razão de
estarem com a capela em obras, e, por isso, pediam licença para sepultarem os irmãos falecidos
dentro do templo, que foi concedida. Já a data inscrita em seu portão de ferro é de 1872.723
No caso de sua vizinha, em março de 1836 o cemitério da corporação da Freguesia do
Ouro Preto também não estava edificado. Conforme correspondência expedida pelos mesários
daquele ano, o prazo assinado para que as ordens e irmandades concluíssem cemitério particular
ou contribuíssem para um geral havia acabado. Até o momento a obra não havia sido iniciada,
e, para que os irmãos não fossem enterrados no átrio do templo, pediam que ainda lhes fosse
concedida a graça de erigir cemitério particular junto à sua capela, assim como foi prometido a
outras agremiações. Havia o interesse da Câmara em unir diferentes corporações em um mesmo
cemitério, sendo a intenção questionada pelos confrades da Mercês do Pilar. Segundo os irmãos,
não era conveniente haver apenas um cemitério em uma das capelas do mesmo orago, sendo
escolhido templo com melhores proporções para esta reunião, haja vista as rivalidades
existentes. Em licença concedida em 22 de julho de 1841, nota-se que o cemitério deste grêmio
também não havia sido prontificado, sendo solicitado mais tempo para o enterramento no
templo, conforme Resolução da Câmara Municipal, em sessão de 21 de abril daquele ano.724
A situação financeira da Irmandade de São João Del Rei era muito semelhante à exposta
pelas agremiações de Vila Rica. Em um requerimento enviado à Câmara, em 1830, eram
relatadas dificuldades de sustentação material do sodalício, estando em “decadência”, “maior
indigência, e falta de numerário” para obras que demandavam seu templo. Também estavam
arcando com as despesas da construção de cemitério para o jazigo descente de seus irmãos
finados, “como lhes Ordena o Art. 62, tt.º 3.º, e Capítulo 1.º das Posturas deste Município”.725
Em decorrência disso, os confrades afirmavam a importância do recolhimento de esmolas,
principalmente por meio da bacia semanária, e justificavam que, embora não houvesse a
autorização em seu Compromisso, “como exige a citada Lei no art.o 99. tt.º 4.º”, eles obtiveram
provisão régia que permitia o peditório dentro da igreja em 1822, anexada posteriormente ao
regimento, conforme comprovavam em certidão inclusa na solicitação.726
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Segundo Leonara Delfino, a Câmara, em 1831, procurou colocar em prática o decreto
imperial de 1828, sendo as irmandades e ordens terceiras instruídas a construírem seus
cemitérios para atender às exigências sanitárias. Por parte das associações, “não houve a
construção de cemitérios extramuros, mas de necrotérios intraurbanos, situados em terrenos
próximos às igrejas, o que demonstra um vínculo dos paroquianos com as formas tradicionais
de sepultamento”.727 Sobretudo no decorrer do século XIX foi observado, por muitos autores,
que a abundância e a pompa próprias de uma “cultura barroca” foram se transformando devido
a uma simplificação das práticas fúnebres, que melhor atendia às condições econômicas das
confrarias.728 Alguns caracterizaram essas modificações em termos de “secularização”, ao
“processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das
instituições e símbolos religiosos”.729 As crenças continuavam a existir, mas as práticas
religiosas passavam por uma redefinição de seu papel e espaço de atuação.
2.3.1 Capelas, locais de sepultamento e sociabilidades na hora derradeira
Informações sobre o falecimento dos irmãos apareciam em muitos termos de entrada,
sobretudo em anotações laterais posteriores, como ano, local da morte, escolha da igreja para
sepultamento e se deixava dívidas. Constatou-se 204 referências a falecimentos e 29 casos de
dívidas de irmãos falecidos na Irmandade das Mercês de Mariana.730 Não encontramos,
contudo, libelos cíveis no Arquivo da Casa Setecentista que fossem realizados em nome da
irmandade, como foi o caso demonstrado de Vila Rica. Como já foi esboçado em pesquisas
anteriores,731 Daniel Precioso também verificou, a partir de testamentos, alguns irmãos que
citaram a participação em mais de uma agremiação. Sua amostragem apresentou membros das
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Mercês também filiados à Arquiconfraria do Cordão e às Irmandades da Capela do Rosário,
além de alguns casos de brancos que estavam nas ordens terceiras de Mariana.732
Alguns registros também deixaram informações em relação à morte dos membros em
São José Del Rei. A anotação do falecimento apareceu 384 vezes, e, em certos casos, constava
até mesmo o número da sepultura ocupada (campa). Por vezes o falecido partia da vida terrena
devendo à instituição, cuja quantia deveria ser quitada por seus herdeiros.733 A escolha do local
de sepultamento era de fundamental importância e dizia muito sobre as relações dos membros
com outras agremiações. Ana Pereira de Castro, por exemplo, se filiou em 1776 e ocupou o
cargo de juíza, mas foi sepultada, em 1815, na Capela de Santo Antônio da Lagoa Dourada,
onde deveria residir. Maria do Ó entrou em 1794, e, ao falecer em 1810, foi sepultada no
Rosário. Joaquim Barbosa da Silveira teve assento em 1812, faleceu em São João Del Rei, em
1823, e foi sepultado na Santa Casa de Misericórdia. Já em 1827, Izabel Ignácia da Luz entrava
para a irmandade, com idade já avançada. Seu filho, João Onofre da Costa Cunha, fez um trato
com a quantia de oito oitavas por seu assento, comprometendo-se a pagar logo uma parte. O
restante foi finalizado entre 1848 e 1849, após a morte da mãe.734
O falecimento dos membros apareceu 1880 vezes nos termos de entrada da irmandade
de Antônio Dias.735 Quanto às igrejas e outros locais de sepultamento em Vila Rica e nas
proximidades, constatou-se, a Capela do grêmio, dedicada ao Senhor Jesus dos Perdões (198)
e o cemitério da mesma (14); o Rosário do Alto da Cruz (47); “no Morro” (20); a matriz de
Antônio Dias (18); a Capela da Ordem do Carmo (16); a Capela da Ordem de São Francisco de
Assis (15); a Santa Casa da Misericórdia (15); a Capela de São José (14); a Capela de São
Francisco de Paula (12); a Capela das Mercês do Ouro Preto (10); o Rosário do Ouro Preto
(10); a matriz do Ouro Preto (10); a Capela em Santa Ana do Morro (10); a do Padre Faria (02);
e a Capela de São João no Morro (01). O maior número ocorreu na Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição, onde estava localizada a irmandade. A amostragem demonstra também membros
filiados aos Rosários, em ordens terceiras e na Paróquia do Pilar.736 O local de moradia e a
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integração comunitária em uma freguesia ou morro, questão a ser aprofundada em momento
oportuno, eram fatores considerados na hora da escolha da confraria, mas também da “morada
eterna”, pelo próprio falecido ou por seus herdeiros.
No Rosário do Alto da Cruz foram sepultadas mais crioulas forras, seguidas das
escravas. Com o intuito de dar nome a personagens ao longo da tese, citamos alguns casos que
possuíram mais informações, como, por exemplo, as crioulas forras Sebastiana Madeira737,
Thomazia Teixeira738 e Vitória de Fraga Rego.739 Já dentre as mulheres sem qualidade e
condição referidas, Ana Rodrigues Martins Viana740, Antônia de Souza741, Maria do
Nascimento742, Maria Pereira Pinto743, Margarida Varela744, Maria Clara dos Santos745 e
Polônia Guida da Costa Braga746. Dos homens, presentes em menor proporção, citamos os
crioulos forros Domingos da Costa Cardozo747 e Manoel Pereira Neto748.
Todos eram moradores na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias,
como Alto da Cruz, Água Limpa, Padre Faria e Barra, ou morros da mineração, como Morro
da Queimada e Santa Ana. Do total verificado, 12 irmãs atuaram como juízas nas Mercês. Para
os registros de entrada que fizeram referência a algum tipo de relação social, como a familiar,
observou-se que muitos dos sepultados no Alto da Cruz, e que moravam nas proximidades,
tiveram vínculos com membros das Mercês, o que justificaria sua participação em mais de uma
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agremiação. Alguns membros ou senhores foram constatados no Abecedário da Irmandade do
Rosário, embora ele apresente poucas informações a serem cruzadas.749
Na Capela da Ordem do Carmo foram enterrados, tendo explicitada sua qualidade
“branca”, Maria do Ó; José Vieira da Cruz; Silvério Fernandes Guimarães; Félix Pereira de
Almeida; Floriano Gonçalves da Silva; José de Moura Teixeira; Manoel José de Mesquita; e
Luiz José Teixeira Murta. Sem qualquer demarcação, o Rev. Francisco de Almeida Pinto;
Francisco de Paula Silva Guimarães; Antônio José Dias Coelho; Domingos da Rocha Pereira;
D. Izabel Feliciana Narciza de Seixas; D. Ana Izabel Brizida de Figueiredo; e D. Thereza
Carolina de Andrade. Por fim, houve ainda a mulher parda Maria de Macedo Campos.750
Já em São Francisco de Assis, especificando a qualidade “branca”, Francisca Maria de
Brito; Antônia Clara Valentina da Fonseca; Josefa Alves Vieira; D. Maria Antônia de Faria;
Antônia Leocádia de Jesus; Francisco Moreira Neto; Gaspar Teixeira Pinto; e o Capitão José
Sutério de Jesus. Sem maior demarcação, o Capitão e Tesoureiro da Fazenda Feliciano José da
Câmara;751 o Rev. Bento Antônio Maciel; o oficial de justiça Antônio José Fernandes; Maria
Francisca da Silva Madeira; e João dos Santos de Abreu. E os pardos Manoel Gonçalves Neves
e Ignácia Rosa Xavier.752
Estes sujeitos eram membros que transitavam entre agremiações, tecendo relações
sociais, sendo influentes no compartilhamento de informações, contatos e serviços. Ao
cruzarmos os oficiais da Ordem Franciscana, entre 1751 a 1804, localizamos 27 nomes em
entradas da Mercês de Antônio Dias. Ainda que o cômpito atinja resultados reduzidos, há de se
levantar a hipótese de que os casos encontrados poderiam se tratar de irmãos importantes dos
meios associativos contrastados, como os que estiveram envolvidos em conflitos e demandas
comuns, como ainda veremos.753
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Na Capela das Mercês do Ouro Preto foi sepultado um número semelhante de homens
e mulheres, de maioria crioula.754 A maior parte desses membros que partilhavam dos meios
associativos, e foram sepultados no Pilar, morava por lá, entre as Cabeças, passando pelo
Rosário, até a Capela de São José. Nesta última, que hospedou por anos uma Irmandade das
Mercês, foram enterrados mais membros pardos e nunca cativos, como os pardos forros
Antônio Ferreira Carmo, Vicente Pereira da Gama e Pedro Gomes da Silva. As moradias foram,
em maioria, nas Ruas Direita, Nova, São José e nas Cabeças. Já na Igreja de São Francisco de
Paula, templo de uma ordem terceira de pardos, foram sepultados os brancos Ajudante José
Antônio Munis e Ana Dionízia Correa da Trindade; os pardos Páscoa Vaz de Carvalho, Antônio
Pinto da Fonseca, João da Costa, Joana Francisca da Silva, Maria Pires da Cruz, João Thomas
de Araújo; e, sem referência, Josefa Alves Vieira, Ana de Moura Teixeira, Felicidade Perpetua
dos Santos e D. Justa Delfina de Meireles. No Rosário, a maioria dos localizados era composta
por mulheres crioulas e homens forros moradores no Pilar, nos mesmos logradouros citados.755
Outros casos podem ser comentados, como o crioulo forro Vicente Gonçalves da Silva,
que entrou para as Mercês de Antônio Dias em 1764, sendo morador no Taquaral. Ali exerceu
as funções de juiz, irmão de mesa e zelador. Ao morrer, em 1796, foi sepultado pela Irmandade
do Rosário de Mariana.756 Ou a crioula forra Maria Alves Moreira, que entrou em 1775, tendo
sido juíza. Era moradora no Morro de Santa Ana e lá atuava como “assistente”, espécie de
função desempenhada em localidades distantes, como os morros da mineração. Ela faleceu em
1808, sendo sepultada na capela da Confraria das Mercês de Mariana. Em uma anotação, era
informado que “de presente” estava casada com o mestre Manoel Costa, barbeiro e morador em
Antônio Dias. Ela pode ter sido, inicialmente, irmã frequentadora da irmandade de Mariana,757
morando no morro, e, ao se casar, pode ter se mudado, filiando-se em mais uma agremiação.758
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O crioulo forro Alberto de Freitas teve assento em 1773, era casado e morava no Morro
de Santa Ana. Faleceu em 1802, sendo sepultado na igreja do morro.759 O crioulo Manoel dos
Santos, agremiado em 1785, era morador no Morro da Queimada. Ao falecer, em 1804, também
foi sepultado em Santa Ana.760 Mas como seria essa capela? Quais devoções existiriam por lá?
Os moradores do Morro participavam de irmandades dos núcleos urbanos centrais, nas sedes,
e, ainda assim, alguns eram sepultados no local onde habitavam e compartilhavam uma
comunidade, com familiares, vizinhos e senhores. Como veremos, havia presídias em bairros e
morros, por serem considerados locais mais afastados, com a existência de irmãos presidentes
e vice-comissários. Essas capelas dos morros foram referidas em termo de reunião da
Irmandade das Mercês de Mariana, sendo responsáveis por parte de suas esmolas arrecadadas.
Outros dois exemplos merecem ser mencionados, demonstrando possibilidades de
trânsito, comunicação e migração de membros em distintas localidades. Esse foi um caminho
para a disseminação da devoção, do compartilhamento de benefícios espirituais e do
agenciamento terciário pelo território das Gerais. O crioulo forro Manoel Teixeira da Silva,
morador no Pissarão, entrou em 1759, tendo atuado como zelador, irmão de mesa, procurador
e escrivão. Faleceu em 1805, sendo sepultado em São José do Rio das Mortes.761 O pardo
Marcelino José da Cunha se filiou às Mercês em 1787 e era morador no Padre Faria. Faleceu
em 1839 e foi sepultado no arraial de Carrancas. Lá também haveria uma presídia.762 Uma
correspondência recebida ilustrou, ainda, caso de mudança de vila que levava,
consequentemente, à necessidade de filiação em nova agremiação. Luciana Maria de Moura
comunicava à Irmandade de Antônio Dias, em 1819, que era nascida nesta freguesia, mas, em
razão de estar residindo na Vila de Sabará, solicitava aos mesários a confecção de uma certidão
que confirmasse ser pertencente à corporação. A irmã “em trânsito” demonstrava preocupação
em estar naquela vila sem fazer parte de alguma confraria, requerendo sua entrada na mesma
irmandade das Mercês, pretendendo assegurar, sobretudo, o socorro em sua hora derradeira.763
Como já foi mencionado, houve também entradas em “artigo de morte” em Antônio
Dias, como Miguel, escravo de José Gomes de Azevedo, em 1794, morador em Borda do
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Campo. No caminho para o Rio de Janeiro, seu senhor fez um trato com a irmandade, pagando
dez oitavas para que lhe garantissem sepultura e acompanhamento no enterro, pelo escravo se
encontrar “em perigo de vida”. Já em 1815 entrava a crioula Ana de Souza Barros, solteira e
moradora no Barro Vermelho do Padre Faria. Por se achar “gravemente molesta”, mas em
perfeito juízo, fez um acordo com a mesa, dando “poder e vigor” à irmandade de cobrar um
crédito do qual era devedor João Manoel Ferreira, morador em Antônio Pereira. Ela faleceu
nesse ano e foi sepultada nos Perdões.
Pagamentos de dívidas e doações após a morte também eram recorrentes. Em 1786, a
parda Maria da Costa de Oliveira, moradora no Pissarão, entrou para a Irmandade das Mercês,
na qual exerceu os cargos de juíza e irmã de mesa. Em doação, cedeu uma dívida da Câmara a
esta agremiação e a São Francisco de Paula, e, ao falecer, em 1827, doou uma morada de casas,
vendida pela quantia de 16$000 réis, para ser repartida entre as associações. Florinda Teixeira
da Costa, crioula escrava do Pe. Joaquim Teixeira da Costa, entrava em 1793 e era casada com
o irmão José Ferreira do Rosário. Era moradora no Morro da Queimada e atuou como juíza. Ao
falecer em 1843, deixou morada de casas para a Mercês, vendida por 30$000 réis, para saldar
suas dívidas. Como vimos, alguns irmãos tiveram anotações em seus termos por ficarem
devendo à irmandade, tendo sido acionada a justiça.764
Resta-nos citar algumas experiências da Mercês do Ouro Preto. Em 699 casos a data de
morte foi referida. Três registros, por exemplo, mencionaram irmãs falecidas no Rio de Janeiro.
O sepultamento também foi descrito 17 vezes “nesta capela”, a partir de 1791, fazendo,
portanto, referência à igreja própria; 04 em São Francisco de Paula; 03 na Mercês de Antônio
Dias; 03 no Rosário; e 02 em São José. A maior parte dos poucos sujeitos referidos foi sepultada
entre os anos de 1825 e 1827, o que indica que apenas o escrivão ou o capelão desse período
tenha optado por fazer esse registro. As moradias eram Morro do Ouro Podre, Rua Nova,
Cabeças, Rua de São José e Rua Direita.
Ana Maria da Silva, por exemplo, se filiou em 1819, era agregada do Capitão Manoel
José Monteiro e faleceu em 1836. A esposa do capitão, D. Ignês Galvão de São Martinho, havia
entrado em 1818, e outra agregada, Ana Jacinta, apenas em 1821, tendo sido juíza de devoção.
Já a escrava Maria da Conceição entrava em 1829. Outro exemplo foi o de Eugênio Gonçalves
Dias, que entrou em 1819, foi juiz, era morador nas Cabeças, em casa do Capitão Quintiliano
Gonçalves Dias, e faleceu em 1826. O capitão era membro desde 1814, bem como sua escrava,
a crioula Francisca, desde 1818, identificada como moradora do Alto do Passadez. Quintiliano
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apareceu outras vezes em termos de irmãs, assinando por elas: Veridiana Gonçalves Dias,
escrava do Alferes João Gonçalves Dias, em 1814; a parda Ana Francisca de Jesus e sua fâmula
Francisca de Paula, em 1818. Todos habitavam no “Alto do Passadez”, conhecido por
“Cabeças”, compartilhando uma mesma comunidade de moradores. Seria possível, assim,
pensar na extensão das sociabilidades e as assinaturas “a rogo” como forma de atestação de
confiança ou garantia, vinculando as relações sociais às dinâmicas espaciais das vilas.765
Sendo assim, a vivência confraternal pôde ser verificada pelas normas que norteavam
as ações dos confrades – refletindo a experiência na confecção e reformulação dos Livros de
Compromisso –, mas também em momentos de conflitualidade, quando era acionada a justiça
por meio de libelos cíveis, principalmente para a requisição do pagamento de dívidas e legados.
Para além do direcionamento promovido pela palavra escrita, que tornava público o conjunto
de suas diretrizes e regulava suas principais funções, destacou-se, em especial, as práticas,
representações e apropriações em torno da libertação do cativeiro e da salvação das almas após
a morte, também observadas em meio às sociabilidades e às dinâmicas urbanas. Em vista disso,
a integração local e o reconhecimento comunitário foram fatores fundamentais na atuação dos
membros ao longo de suas vidas, na resolução de seus interesses, problemas e contendas, mas
também na hora derradeira com a escolha da “morada eterna”. Os sepultamentos, por sua vez,
não deixaram de ser objeto de disputa entre os sodalícios e as paróquias. As redenções temporal
e espiritual, presentes na própria simbologia mercedária, eram funções caras às corporações
crioulas, sendo expressas em seus registros documentais manuscritos e nas narrativas visuais.
De forma complementar, a seguir serão analisadas a aquisição de indulgências e a importância
dos ritos festivos, aspectos também conflitivos e constitutivos da vida associativa nas Minas.
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CAPÍTULO 03. ROGAI À SENHORA DAS MERCÊS PELA REMISSÃO DOS
PECADOS: PRIVILÉGIOS ESPIRITUAIS E RITUAIS FESTIVOS
3.1 Por mercê da Virgem: as indulgências da Religião mercedária
“Valei-vos da Senhora das Mercês, e ela vos fará mercê de vos amparar.”
Sermão de S. Pedro Nolasco, Padre Antônio Vieira.
“Professam de ficar por penhor em poder dos infiéis, se assim for necessário para
redenção dos cristãos.”766

O imaginário em torno da morte e do purgatório foi de grande importância para a
consolidação do sistema de indulgências outorgado pela Igreja Católica na Idade Moderna,
sendo impulsionado, reafirmado e apropriado nas crenças e práticas cotidianas das associações
leigas. A indulgência pode ser entendida como a graça concedida ao cristão que pecou, mas se
arrependeu, absolvendo a pena devida que o encaminharia a padecer no “terceiro local”.
Segundo a crença católica, essa dádiva foi conferida à Igreja por Jesus Cristo para que os
pecadores penitentes fossem remidos diante da Justiça Divina.767 A concessão era exclusividade
da “Igreja, tida como detentora do ‘poder das chaves’ do tesouro dos méritos acumulados da
paixão de Cristo e dos santos e mártires”.768 Nas palavras de Bluteau,
Clemente I na sua Decretal, ou Constituição, geralmente recebida de toda a Igreja, na
exposição deste dogma da fé, declara que Jesus Cristo nos deixou um tesouro infinito
de merecimentos e satisfações superabundantes da Sua Sagrada Morte e Paixão, e das
da Virgem Santíssima e dos Santos; [...] os Sumos Pontífices, que são dispensadores
deste tesouro, o podem aplicar aos vivos, em virtude do poder das chaves e aos
defuntos, por via de sufrágio, para os livrar da pena devida aos seus pecados. 769

Elas eram atribuídas com o intuito de perdoar as penas temporais e reparar o mal
causado como consequência do pecado, que deveriam ser cumpridas através das boas obras
durante a vida ou após a morte, no purgatório. O pecado em si já seria perdoado na confissão.
A indulgência não era considerada uma substituição da penitência sacramental, mas presumiase que o fiel pecador estaria arrependido e, após se confessar, poderia se abster da penitência,
sendo também um incentivo à confissão. Havia dois tipos de indulgências, a plenária, que
garantia a remissão de todas as penas, e a parcial, que garantia apenas uma parte do perdão, por
766
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tempo determinado. A distribuição de indulgências tem seu significado condicionado à
existência do purgatório e à noção de penitência. Assim, pecado, contrição, confissão,
penitência e indulgência estavam entrelaçados, sendo temas intensamente discutidos por
séculos pela Igreja e uma das doutrinas mais estimuladas pela Reforma Católica.770
O início da atuação dos leigos na vida religiosa foi paralelo às modificações no processo
penitencial e na visão de como suas ações, sua conduta, poderiam contribuir para sua salvação.
No século VII, alguns monges difundiram um modelo de penitência tarifada, rompendo com
uma tradição antiga, visto que nos primeiros séculos do cristianismo o processo era público,
comunitário e só ocorria uma vez na vida. Com o novo modelo o sacramento poderia ser
realizado inúmeras vezes e o pecado seria perdoado depois do cumprimento das penas
temporais, com mortificações e esmolas de acordo com a tarifa estabelecida nos livros
penitenciais. O método se modificaria novamente, deslocando-se da expiação para a confissão.
A conscientização do indivíduo sobre seus atos ganharia força, constituindo-se um movimento
de interiorização. O papel desempenhado na reconciliação com Deus após uma falta cometida,
e de forma geral, para sua salvação, seria alvo de grandes discussões nos séculos posteriores.771
A remissão dos pecados era resultado da ação tripartida da contrição, confissão e
cumprimento da penitência, realizada de forma privada entre o pecador e o padre.772 Entretanto,
a penitência pública ainda estava presente nos tribunais eclesiásticos e enraizada na prática
social. No século XIII a confissão dos pecados se tornou obrigatória e anual, ocorrendo
normalmente no início da Semana Santa, e a garantia da absolvição dependia da realização de
atos visíveis de reparação do pecado por parte do penitente. “Sempre que a parte ofendida era
Deus, os atos eram de expiação sacramental [...]; mas quando a parte ofendida era também o
próximo, o ato reparador era o de restituição.”773 No século XV se iniciaria a prática de
confissão regular, não apenas anual, e a penitência foi aceita como prática simbólica. As rígidas
mortificações não eram mais exigidas, mas certas tradições se mantinham em algumas
localidades. Substituía-se o destaque da penitência sacramental da expiação, que ocorria após a
confissão, para o exame de consciência anterior à confissão.774
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Com o passar do tempo, e o declínio do elemento expiatório da penitência, as
indulgências seriam constantemente procuradas para o pagamento das penas do purgatório.775
Os fiéis incorporaram o sistema de indulgências em suas práticas religiosas, ansiando por essa
intercessão que abonaria os pecados perdoáveis, abreviando o período de expiação provisória
no “além-intermediário”. Consequentemente, haveria uma maior valorização do poder de
absolvição por parte da Igreja e do sincero arrependimento por parte do cristão, incentivandoo na preparação da morte ainda em vida, visto que depois de morto ele nada poderia fazer, a
não ser cumprir sua pena. A partir daí, os únicos benefícios possíveis eram os sufrágios
recebidos, condicionados à ação dos vivos.776
A “Sagrada Religião de Nossa Senhora das Mercês” possuía, por Indulto Pontifício, a
faculdade de dar a absolvição geral aos oficiais e de comunicar todas as graças e indulgências
que lhes eram concedidas aos confrades do Santo Escapulário. As confrarias poderiam “gozar
das Indulgências concedidas às Arquiconfrarias, senão quando tiverem recebido o diploma de
sua agregação”.777 De acordo com o Código das Confrarias, composto de um compilado de
legislações canônicas,
para hoje se obter a instituição de qualquer Confraria com direito às Indulgências,
como em outro tempo, é necessário, ou recorrer a Roma aos Gerais das Ordens
Religiosas, ou mesmo ao Papa [...]; ou alias, depois de se achar a Confraria ereta pelo
Bispo, requerer a sua agregação a alguma Arquiconfraria, que lhe comunique os seus
privilégios, graças, indultos e Indulgências. 778

Quanto às agregações, afirmava-se o papel decisivo do bispo, e esclarecia-se que

as Arquiconfrarias não podem gozar do privilégio de agregar a si outras Confrarias, e
comunicar-lhes graças espirituais, senão com as seguintes condições: 1.º Que os
Oficiais das Arquiconfrarias e Congregações somente podem agregar a si uma
Confraria em cada Cidade, vila ou lugar, contanto que essa Confraria já exista ereta
por autoridade Apostólica ou Ordinária, e não esteja ainda agregada a outra
Arquiconfraria ou Congregação; e que para isto se fazer se exige prévia licença do
Ordinário do lugar, dada por escrito [...]. 2.º Que a Confraria agreganda tão somente
pode comunicar aqueles privilégios, Indulgências, poderes e indultos, que nomeada e
especialmente foram concedidos à própria Arquiconfraria ou Congregação agregante;
e não aqueles que lhes foram concedidos por extensão ou comunicação [...]. 3.º Que
as Confrarias agregandas, e a quem se fazem as ditas comunicações, não podem
participar dos privilégios e outras graças espirituais de que gozam as Arquiconfrarias
que o sacramento da penitência tenha sido a partir de então designado pelo nome de confissão.” VAUCHEZ,
André. Op. cit., p. 189-190.
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ou Congregações agregantes, se por ventura os seus estatutos não forem previamente
examinados e aprovados pelo Bispo diocesano.779

Em Mariana, o Padre Mestre Geral da Ordem Mercedária teria feito a irmandade
participante de todos os privilégios e prerrogativas, estabelecendo a eleição de comissário ao
sacerdote aprovado e escolhido para seu capelão. Este, na falta de religioso da Ordem, poderia
dar a absolvição geral, lançar o Santo Escapulário e tudo o mais pertencente à mesma Religião.
Tais informações estavam expressas, na década de 1770, no capítulo 28º de seu Compromisso,
no qual é mencionado um livrinho específico, o Compêndio das Indulgências.780 Devido às
especificidades da Religião Mercedária, eram celebrados
os santos jubileus, que são sete no ano, como declara o Ritual, e nos ditos dias dar a
absolvição geral por comissão que alcançou esta irmandade de nosso Muito
Reverendíssimo Padre Mestre Geral da Sagrada Ordem Mercedária, e para lançar o
santo escapulário a qualquer pessoa que pedir, e em artigo de morte lhe confessar e
absolver na forma do mesmo Ritual, ajudando a bem morrer ao irmão moribundo.781

Com as graças e os benefícios alcançados, muitas confrarias tentaram convergir a
realização de todos os atos e ofícios solenes para seu capelão aprovado, como as novenas,
ladainhas e missas cantadas. Tal fato não deixou de suscitar confrontos com os párocos, alguns
durando décadas com as dúvidas e discussões sobre o que, de fato, corresponderia ou não aos
direitos paroquiais. Para as irmandades, nomear capelão próprio representava sua parcela de
autonomia nas práticas desempenhadas, visto que em caso de discordância ou descumprimento
do acordo, era permitida a expulsão e a troca do reverendo padre. Associações como as de São
João e São José Del Rei determinaram a preferência pela nomeação de sacerdotes que
pertencessem à irmandade. Da mesma forma, a Mercês de Antônio Dias, de Vila Rica, definia
que para exercer a função era preciso entrar por irmão, e sem isso não haveria a jurisdição para
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lançar bentinhos e demais privilégios conferidos por meio de Patente positiva.782 Essa posição
pode justificar, portanto, o grande número de clérigos observado nos livros de entrada desses
grêmios, levando consigo escravos, parentes e agregados.
Entre os dias de absolvição estava a quinta-feira de Endoenças. Nesta data, não era
celebrado o Santo Sacrifício da Missa, senão nas matrizes, sendo necessário requerer ao bispo
a faculdade para que o capelão comissário pudesse realizá-la por ocasião de consagrar partículas
para comungar os fiéis irmãos do Santo Escapulário na Quinta-feira Maior. Em dias de Santos
Jubileus a irmandade poderia cingir estola, presidir a novena da Ordem, que se iniciava a 15 de
setembro, e expor o Santíssimo Sacramento. Tudo isso dependia tão somente de provisão do
ordinário, ficando claro que a realização dos atos estava a cargo do comissário, conforme
autorização recebida do Mestre Geral. Os irmãos da sede do bispado preveniam-se de que não
queriam “ofender, nem prejudicar em coisa alguma a regalia do Ilustríssimo e Reverendíssimo
cabido, e direito paroquial do Reverendo Cura da Santa Sé Catedral desta cidade”.783
Situação semelhante foi observada em São Gonçalo do Rio Abaixo. Em seu
Compromisso, os confrades denominavam sua associação, em diferentes passagens, como
“confraria”, “irmandade” e “arquiconfraria”. Para Daniel Precioso, as agremiações mercedárias
expressaram uma “organização dúbia”, ao que parece, possibilitada pela conquista da
comunicação dos privilégios espirituais, o que não se daria sem conflitos. Em lugar fronteiriço,
em momento de transição, algumas delas mesclaram elementos de confrarias e arquiconfrarias,
como os cargos administrativos. O irmão entrante se comprometia a confessar, comungar e
fazer todo o possível para receber o Santo Escapulário das Mercês.784 A partir daí o fiel poderia
lucrar das indulgências concedidas pelos Sumos Pontífices. Era obrigação dos irmãos não faltar
aos jubileus, momento em que também confessavam e recebiam os bentinhos.785
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das Mercês, em artigo de morte constituídos, a sagrada Congregação aprovou a forma referida, a qual vista pelo
Eminentíssimo Senhor Cardeal Cassino, e corrigida, a aprovou concedendo que os religiosos da dita Ordem

203

De acordo com Daniel Precioso, “com o florescimento das religiões mendicantes, essas
‘cartas de remissão’ foram dispensadas pelos papas às ordens terceiras e arquiconfrarias”.786 Os
jubileus, principais dias do calendário litúrgico, eram as solenidades nas quais os terceiros e
arquiconfrades recebiam as indulgências, após confessar e comungar, sendo momentos de
introspecção e união da comunidade cristã. A solenidade cumpria a função de conceder a
indulgência e possibilitar o exercício da jurisdição da Igreja, por intermédio de sacerdotes nos
sacramentos e do bispado, com a presença de maior número de fiéis nos templos, incluindo os
que moravam em locais mais afastados.787 Desse modo, “para gozar das indulgências, era
imprescindível seguir o ritual da religião mercedária, a começar pelos hábitos e insígnias: os
‘santos escapulários’ e os bentinhos”.788 No entanto, constatou-se que irmandades adquiriram
acesso ao “tesouro” das indulgências mercedárias, e algumas delas mantiveram-se organizadas
sob esta denominação, não sendo algo restrito a arquiconfrarias e ordens terceiras. As
agregações deveriam ser buscadas nas ordens regulares (primeiras e segundas) ou em ordens
terceiras (subordinadas às regulares), além dos breves apostólicos.789
Possivelmente essas confrarias se organizaram para requerer a graça concedida à
Religião Mercedária, ou seja, aos devotos mercedários dispostos em diferentes associações,
como também se mobilizaram para se agregar a ordens regulares, ordens terceiras e
arquiconfrarias, acionando conexões em Portugal, Espanha, Roma ou mesmo na América
portuguesa, no Estado do Maranhão e Grão-Pará. Muitas dessas irmandades, nas Minas Gerais,
ao longo dos séculos XVIII e XIX, buscaram agregar-se a arquiconfrarias e ordens terceiras da
própria capitania quando elas já se encontravam (ou se consideravam) munidas do
compartilhamento de graças e privilégios espirituais, como no caso de Vila Rica. Por isso a
necessidade de compreender os sentidos de uma agregação: o que era, de fato, ser uma
arquiconfraria, como ocorria o compartilhamento desses benefícios espirituais, se a concessão
ou compartilhamento de indulgência levava à agregação, e se ou quando a agregação tornava
uma confraria em arquiconfraria. É o que analisaremos também ao nos aproximarmos das

podiam, e deveriam usar dela, para que por ela conferissem as indulgências referidas em dita forma, no dia onze
de maio de mil setecentos e quinze. Fr. T. M. Cardeal S. Clemen.” AEAM. Irmandade das Mercês de São Gonçalo
do Rio Abaixo. Compromisso, 1782, arm 08, prat. 461, p. 06v.
786
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 134. Daniel Precioso analisou apenas estatutos de
associações mercedárias que considerou possuir traços de arquiconfraria, sendo elas a de Sabará, do Arraial de
São Gonçalo do Rio Abaixo e as duas de Vila Rica. O autor fez também algumas análises da Irmandade de Mariana.
787
PAIXÃO, Anne Elise Reis da. No cárcere divino. Purgatório, indulgências e missas pelas almas no Rio de
Janeiro setecentista. 2020. 364f. Tese de doutorado (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
788
Ibidem, p. 137. Bentinho era um pequeno escapulário que os noviços carmelitas e mercedários levavam ao
pescoço, sendo assim chamados pela prática de benzer o objeto. BLUTEAU, Raphael. Op. cit., v. 02, p. 105.
789
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 226-227.
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contendas que tornaram Vila Rica uma arena de conflitos, ao passo em que os devotos
ampliavam seu espaço de atuação por outras comarcas.
A Irmandade de Antônio Dias produziu um livro impresso em Lisboa, na Oficina de
Manoel da Silva, em 1755, denominado “Descrição da forma de benzer, e lançar o escapulário
da Ordem da Bem Aventurada Virgem Maria das Mercês, redenção de cativos aos seus
confrades, e mais fiéis, e da absolvição geral e comunicação dos privilégios da dita Ordem, para
exercício da Irmandade [...] sita na Capela do Senhor Jesus dos Perdões da Freguesia de Nossa
Senhora da Conceição de Vila Rica”. Esse documento decerto buscava legitimar a posse de
privilégio conquistado que seria motivo de disputa. E este não foi o único impresso produzido
pelo grêmio, demonstrando sua posição de proeminência no universo associativo leigo das
Gerais e a agência dos confrades na busca por recursos simbólicos que lhe garantiam maior
reconhecimento social. Logo de início a narrativa de origem da Ordem é lembrada, e,
confirmada pelo S. P. Gregório IX, lhe concederam os Sumos Pontífices muitas
Graças, e Indulgências, em remuneração dos trabalhos, recebidos em observância de
Regra, tão útil na Militante Igreja de Deus, como distinta pela obrigação do quarto
voto, que professam de ficar por penhor em poder dos infiéis, se assim for necessário
para redenção dos cristãos. Concederam também à dita Ordem o poder de comunicar
as mesmas Indulgências, e todos os mais bens espirituais, e boas obras dela, aos
Confrades do Bentinho, e de lhes dar Absolvição geral, depois de se terem confessado,
e comungado sacramentalmente.790

A narrativa reafirmava a importância dada aos serviços desempenhados pela Ordem em
seu quarto voto: ficar por penhor em poder dos infiéis, se necessário fosse, para a redenção dos
cristãos. Em vista disso, a Religião Mercedária receberia muitas Graças e Indulgências em
remuneração. Os Sumos Pontífices Clemente VIII, Urbano VIII, Clemente X e Benedito XIII
concederam que assim se fizesse seis vezes no ano. No calendário litúrgico mercedário
destacavam-se os dias de absolvição geral dos irmãos e irmãs do bentinho.791 Segundo a
Irmandade de São Gonçalo do Rio Abaixo, havia outros dias nos quais se ganhavam indulgência
plenária e remissão dos pecados, sendo necessário visitar a Igreja das Mercês.792

Quadro 5 - Calendário litúrgico mercedário
17 de janeiro
31 de janeiro
19 de março

790

Santo Antão Abade
Patriarca S. Pedro Nolasco – fundador
Patriarca S. José

Jubileu
Jubileu
Visita à Igreja

BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, USP. Descripção da forma de benzer..., op. cit., p.
03-04.
791
Em 03 de abril de 1751 foi acrescido à lista o dia da festividade da Senhora das Mercês, por Indulto de Benedito
XIV à impetração de toda a Ordem, exposta por seu Mestre Vigário e Procurador Geral. Ibidem.
792
AEAM. Irmandade das Mercês de São Gonçalo do Rio Abaixo. Compromisso, 1782, arm 08, prat. 461, p. 06v.
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08 de maio
10 de agosto
31 de agosto
24 de setembro
25 de novembro

Quarta-feira de Cinzas
Quinta-feira de Endoenças
S. Miguel Arcanjo
S. Lourenço Mártir
S. Raimundo Nonato
N. S. das Mercês
Santa Catharina

Jubileu
Jubileu
Visita à Igreja
Jubileu
Visita à Igreja
Jubileu e Festa
Jubileu

Segundo o livro, o Padre Mestre Geral da Ordem Frei João Cavallero observou o zelo
com o qual alguns devotos das Mercês erigiram irmandade na Capela dos Perdões de Antônio
Dias e atendeu à representação que lhe fizeram. Em 20 de dezembro de 1752, era concedido,
em Madri, o poder para que, não havendo sacerdote professo de sua Ordem, qualquer sacerdote
secular ou regular, eleito pela confraria, pudesse benzer e lançar o Santo Escapulário a todas as
pessoas que quisessem entrar para a irmandade. Não havia, contudo, narrativa alguma acerca
da alteração da corporação para o estatuto de arquiconfraria ou elevação à ordem terceira.
Os fiéis deveriam levar seus escapulários no momento de entrada e nos dias
determinados para a benção, comunicação das indulgências e outros bens espirituais. Após essa
breve introdução de informações necessárias à agregação, segue-se a descrição da Benção do
Escapulário e a forma de lançá-lo, com orações em latim e instruções em português. Informavase que o sacerdote borrifaria o escapulário com água benta, e, em seguida, o lançaria ao irmão
posto de joelhos. A todo tempo seriam recitadas orações, com momentos em que o sacerdote e
seus assistentes ficavam de pé e outros em que também se ajoelhavam. Isso deveria ser
observado todas as vezes a todos que quisessem vestir o hábito por voto ou devoção. Nas folhas
seguintes era dado, ainda, o direcionamento em latim sobre a forma das absolvições gerais nos
dias estabelecidos. Ou seja, as orações e todo o texto a ser lido pelo sacerdote.793
No livro também consta uma sugestão aos oficiais da irmandade. Ainda que não fosse
costume, os eleitos poderiam, para a melhor demonstração de seu afeto, prometer o cuidado e
o zelo no serviço da irmandade, com as seguintes palavras:

me ofereço por servo, e escravo vosso, [e juiz, ou por serva, e escrava vossa, e juíza,
se é mulher] da vossa Irmandade, e vos suplico humildemente, me recebais por tal,
por aquele gozo, que tivestes, quando baixou o Divino Verbo a vosso puríssimo
Ventre, a fazer-se Homem, para livrar-nos da escravidão do demônio; e por aquele
incomparável benefício, que fizestes a todos os filhos da Igreja, quando viestes
pessoalmente ordenar ao Glorioso Patriarca S. Pedro Nolasco, que fundasse a vossa
Religião das Mercês para alívio, e Redenção dos Cativos Cristãos, que estão em
poder dos Infiéis: eu vos prometo, Senhora, servir a Vossa Irmandade, empregando
os meus sentidos com obras, palavras, e orações, e em procurar a Redenção de meus
irmãos Cativos, por ser esta uma obra muito do vosso agrado: o que faço patente,
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BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, USP. Descripção da forma de benzer..., op. cit.
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tomando por testemunhas a todos os Anjos, e Santos da Corte do Céu, antes que assine
a posse, que tomo do dito cargo, no livro da nossa Irmandade, para isso destinado. 794

Nesse breve juramento, os juízes e juízas reafirmavam o compromisso para com a
libertação dos irmãos cativos, alertando para o sentido e a função da Ordem, de forma geral, e
de suas irmandades leigas. O documento legitimava a atuação da associação em libertar seus
membros do cativeiro, ressignificando a redenção em suas vidas. O associativismo e as práticas
devocionais eram expressos ao longo do calendário litúrgico e dos jubileus, como importantes
momentos de espiritualidade e celebração, encontro e solidariedades, mas também de disputas,
conflitos e subversões. E o viés econômico, da mobilização de pessoas e práticas mercantis e
artesanais que não apenas garantia a manutenção da vida associativa, como movimentava
financeiramente as vilas no decorrer do ano através das inúmeras confrarias e igrejas. Além dos
dias relacionados às indulgências próprias aos mercedários,795 o calendário era ampliado pelas
festividades em veneração a outros oragos que compunham o quadro devocional das
irmandades, variando um pouco em cada localidade (imagens de culto e devoções ou confrarias
anexas dedicadas a São Pedro Nolasco, São Raimundo da Penaforte, São Raimundo Nonato,
Nossa Senhora do Parto, da Saúde e das Dores, Santa Luzia, Santa Efigênia, Santo Elesbão,
São Gonçalo e Glorioso Mártir São Manoel). É interessante pensarmos no calendário litúrgico
das vilas, em sua dimensão temporal, já que os dias sagrados correspondiam à boa parte do ano,
com a economia e o mercado de bens simbólicos movimentados na dinâmica urbana.
Em Vila Rica entramos em contato com vários termos de reunião que expressaram, na
prática, a vivência desses rituais. Os confrades de Antônio Dias, em 10 de julho de 1759,
firmavam termo de aceitação de Breve e Patente de concessão do Geral da Ordem Mercedária.
Na casa do despacho das Mercês, se apresentava o irmão tesoureiro João de Deus Lima,
encarregado de mandar vir de Portugal várias coisas, sendo entregue compêndios, quatorze
rituais, um livro de termos, um sinete em latão com as armas da irmandade, uma estampa e uma
patente de ereção, ficando a agremiação sujeita à satisfação das despesas a serem enviadas pelo
correspondente da Corte. Nenhuma menção era feita ao privilégio alcançado anteriormente,
conforme declarava o livro impresso, sendo importante frisar que apenas em 1759 os termos de
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Ibidem, p. 14-15.
O comissário de Antônio Dias, Pe. Gomes José dos Reis Coutinho, informava em 1823 que, para além das
missas semanais, costumava rezar missas nos seguintes dias: Santo Antão Abade, São Pedro Nolasco, São
Raimundo, véspera de Quarta-feira de Cinzas, dia de cinza, dia depois de cinza para consumir, véspera de Quintafeira Santa, véspera de São Lourenço, dia depois da festa de São Lourenço para consumir, véspera de Nossa
Senhora das Mercês, dias depois para consumir, Finados, e Santa Catarina. APNSCAD. Irmandade de N. S. das
Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
795
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reunião, entradas e eleições começaram a ser registrados. Também se tornava necessário passar
tais trâmites para o papel pelos conflitos com a congênere do Pilar.796
A partir da década de 1760 a Mercês de Antônio Dias começava a se configurar como
uma arquiconfraria, ao passo em que constituía presídias, filiais em localidades mais distantes,
e aceitaria alguns pedidos de agregação, com o compartilhamento de benefícios espirituais. Na
década de 1780 verifica-se o grande interesse dos irmãos em estabelecerem-se como terceiros,
requerendo, ao Geral da Ordem Mercedária, esclarecimentos sobre os benefícios já alcançados
e a confirmação de sua elevação, da mesma forma que fizeram para conseguir tantas graças e
indulgências, como a autorização para o comissário benzer e impor hábitos talares e
escapulários para uso dos membros, com o privilégio de serem neles sepultados.797
Em 1788, os oficiais redigiam outro termo de aceitação de três Breves, desta vez vindos
da Santa Sé Apostólica, cumpridos pela Secretaria de Estado, que concediam à irmandade
possuir altar privilegiado para sufragar as almas dos seus irmãos em três dias por semana,
escolhidos pelo ordinário, e a indulgência para todo fiel cristão que visitasse a capela no dia da
festa da Senhora das Mercês ou em outra data assinalada pelo bispo.798 Ainda nos deteremos
nesse longo percurso, mas cabe mencionar que apenas na década de 1820 os irmãos alteraram
a denominação de vários cargos oficiais799 e passaram a referir-se nas atas como ordem terceira,
embora a elevação, de fato e com muito custo, tenha ocorrido só em 1828, antes da extinção do
Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens.800 Antes do desfecho com a tão almejada elevação
ao patamar de ordem terceira, e seu devido reconhecimento pelas autoridades competentes, uma
teia de contendas que começaria a respeito da comunicação dos benefícios espirituais
movimentaria a vida associativa da capital.801
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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Termo de Reunião de 18 de novembro de 1781. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila
Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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As ordens terceiras possuíam um número maior de cargos administrativos e funções religiosas do que as
arquiconfrarias, e estas possuíam maior complexidade de organização interna do que irmandades e confrarias. Os
cargos das irmandades se limitavam ao capelão, juiz, escrivão, tesoureiro, procurador, irmãos de mesa, zelador,
sacristão e andador. Nas arquiconfrarias havia o comissário, ministro, vice-ministro, secretário, síndico, procurador
geral, definidores, vigário do culto divino, zeladores, sacristães e andador. As ordens terceiras possuíam os
seguintes cargos: comissário, vice-comissário, corretor, vice-corretor, secretário, síndico, procurador geral,
prefeito, definidores, mestre dos noviços, vigário do culto divino, mordomos, sacristão, presidentes, enfermeiros
e andador. PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 86, 93.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Autos de Notificação, 1760-1780, prat. W, n. 37.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042.
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A escolha de símbolos solenes para o engrandecimento dos rituais era adaptada às
possibilidades mediante os conflitos que se desenrolavam entre irmandades e paróquias. Alguns
encontros dos oficiais foram realizados para decidir os ritos da Quinta-feira Santa. No dia 14
de março de 1819, por exemplo, os confrades das Mercês e Perdões acordavam para que se
fizesse a exposição do Santíssimo Lenho do Senhor com toda licença e maior asseio que pedia
o culto divino, tratando-se de dia de jubileu e graças concedidas. Nesse período estava proibida,
por pleito em andamento com o pároco, a realização de missas cantadas pelo sacerdote
contratado, e foi justamente nesses anos em que se destacaram outros eventos solenes, como os
jubileus. Em anos posteriores, esta data era tida como dia do principal jubileu, e para maior
solenidade determinava-se exposição do Santíssimo Lenho e procissão da penitência no Sábado
de Ramos, celebrações típicas de arquiconfrarias e ordens terceiras, que buscavam maior
autonomia de seu comissário e saltos de jurisdição que excluíssem os párocos. Adriana
Evangelista ressaltou a importância da devoção ao sofrimento de Cristo e das festivas da Paixão
em ordens terceiras, como a Quaresma, a Procissão das Cinzas, a Procissão do Triunfo, o
Domingo de Ramos, a Procissão dos Passos, a Quarta-feira das Trevas, a Quinta-feira Maior e
o enterro do Senhor.802 A procissão da penitência com Santo Lenho era tradição das
Arquiconfrarias do Cordão de São Francisco, nas Minas fundadas sobretudo por pardos.803
Dessa forma, nota-se que uma atividade de real relevância no cotidiano dos confrades
seria o momento de escolha de seu capelão, ou comissário, o clérigo responsável pelos ofícios
religiosos ao longo de um ou mais anos. Juntos os oficiais de mesa indicavam para eleição ao
menos dois sacerdotes de hábito de São Pedro, que fossem confessores, de bom exemplo de
vida e costumes. Em acordo seria estipulada a porção anual paga por todo o trabalho, registrada
em termo lavrado em reunião. Dentre suas obrigações anuais, constava dizer missa na capela
ou altar próprio aos domingos e dias santos, em geral às nove horas da manhã,804 em função
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Ver capítulo 04: EVANGELISTA, Adriana Sampaio. Pela salvação de minha alma..., op. cit.
CAMPOS, Adalgisa Arantes. Semana Santa na América Portuguesa: Pompa, Ritos e Iconografia. Actas Del III
Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano - Território, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Universidade
Pablo de Olavide - Departamento de Humanidades, p. 1197-1212, 2001. “Verificou-se a estratégia dos
arquiconfrades em promover a Procissão do Santo Lenho, no primeiro domingo da Quaresma, para marcar o
período penitencial, e não na Quarta-Feira de Cinzas, como faziam as Ordens Terceiras de São Francisco da
Penitência. Atribui-se a alteração do dia e, também, da denominação do cortejo em função do impedimento
extrajudiciário dos terceiros franciscanos diante dos ‘pardos do Cordão’.” FERREIRA, Maria Clara Caldas Soares.
A Arquiconfraria do Cordão de São Francisco em Minas Gerais: história, culto e arte (1760-c. 1850). Tese
(Doutorado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019, p. 355.
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Cada sacerdote só poderia celebrar uma vez ao dia, na parte da manhã e preferencialmente até às nove horas.
Durante o dia o sacerdote poderia fazer sermão, acompanhar procissão, participar de ofícios e sufrágios. CAMPOS,
Adalgisa Arantes. As Irmandades de São Miguel..., op. cit., 2013.
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dos irmãos vivos, defuntos e benfeitores,805 e nos dias de festividades de Nossa Senhora, que,
segundo o Compromisso de Mariana, ocorria entre o dia 02 de fevereiro e 18 de dezembro.806
Era seu dever confessar os fiéis, celebrar jubileus, lançar o santo escapulário a quem o pedisse
em caso de morte auxiliando ao bem morrer, acompanhar a irmandade nos enterros, e rezar o
terço aos domingos à tarde.807 Além disso, era responsável por realizar as missas pelas almas
dos falecidos, recebendo valor à parte do seu pagamento anual e passando certidão em livro
próprio. Essas missas normalmente custavam, nas Minas Setecentistas, a “esmola do Bispado”
no valor de seiscentos réis cada. Em Vila Rica, os valores pagos aos capelães das Irmandades
das Mercês sofreram alterações ao longo das décadas, variando entre 30 a 60 oitavas de ouro
anuais. Em momentos de dificuldades financeiras a quantia tendeu a reduções e ajustes.808
Dito isso, é fundamental ter em mente que, para além da vida associativa, a concessão
de indulgências, no Bispado de Mariana, foi estimulada na prática religiosa de todos os fiéis
juntamente à doutrina do purgatório. As indulgências estiveram sempre presentes nas cartas
pastorais de Dom Frei Manuel da Cruz e de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontevel.
Ambos desenvolveram uma ação pastoral pautada “no programa salvífico da Igreja
tridentina”809, intentando maior controle dos fiéis – expresso, inclusive, em décadas de embates
acirrados – e a aproximação dos hábitos do clero e da população ao ideal de perfeição da vida
cristã. Os bispos promoveram discursos pedagógicos que articulavam as noções de pecado,
castigo e penitência aos lugares do além, subdivididos em paraíso, inferno e purgatório.
Também reafirmavam a importância da catequese e do ensino da doutrina, dos sufrágios e das
indulgências na salvação das almas, além da intercessão dos santos e da Virgem. A partir da
visão dos prelados sobre a desobediência e a imoralidade dos hábitos, constata-se que a
população pecava, mesmo com a consciência da importância da salvação das almas. O homem
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Em Sabará, observou-se no Capítulo 24°: “Nesta nossa igreja se cantará em todos os domingos e dias santos
de guarda o terço da Santíssima Mãe de Deus e, no fim dele, dirá o nosso reverendo padre capelão comissário
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religioso vivia sempre na linha tênue entre o pecado e a salvação, valorizando a aquisição de
todos os recursos e dispositivos necessários, fornecidos pela própria Igreja Católica.810
3.2 Do templo à rua: calendário festivo e celebração da padroeira
Herdeira do medievo e componente permanente das sociedades portuguesas modernas,
a festa aos santos protetores consistia em um dos ritos mais importantes do catolicismo, no que
tange à vivência da religiosidade por parte dos fiéis, na qual sagrado e profano convergiam-se
em meio ao desenvolvimento ritual.811 Nas visitas pastorais, muito se falou sobre “gentilismos”
e “profanidades”, dos ajuntamentos noturnos em tabernas, casas ou cemitérios e dos “batuques”
envolvendo bailes, músicas e danças de “natureza escandalosa”.812 No caso das associações e
de suas festividades, a Igreja Católica condenava a realização de missas com músicas mundanas
e festas com danças, fogos de artificio, barracas de comidas, bebidas e batuques. Vários
elementos já faziam parte da tradição das confrarias medievais, como os banquetes, pois comer
e beber junto possuía uma força simbólica e reforçava a convivência e a sociabilidade. Os
visitadores eclesiásticos se queixavam dos altos gastos, considerados “vaidades”, refletindo “as
orientações tridentinas de extirpação de excessos heterodoxos”.813 Muitos párocos, como
veremos, teceram duras críticas ao expor que “as irmandades e ordens terceiras, congregando a
maior parte dos moradores das paróquias, constituíam um “cisma” em cada freguesia”.814
As festividades das ordens Terceiras e das Irmandades (à exceção do Santo Sacrifício,
que nelas se celebra) nada mais têm que possa ser agradável ao Altíssimo; consistem
todas em fogos, representações e músicas profanas, bodós e deboches, de que resultam
escândalos e desordens repreensíveis, contrárias e diametralmente opostas ao espírito
da Igreja e ao culto santo devoto e sincero que se deve dedicar a Deus; e, por estes
ponderáveis motivos, se convence de temerário, oposto à disciplina e hierarquia
eclesiástica, destrutivo do espírito da verdadeira devoção e prejudicial aos católicos
costumes o atual sistema e corrupção das indicadas corporações.815
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Como os momentos mais esperados do ano, com a suspensão da rotina e da ordem
cotidiana, toda a preocupação com a composição e a arrecadação de recursos para o melhor
resultado era justificada para os confrades. As festas foram, por excelência, locais de
sociabilidades e solidariedades, mas também cenário de conflitos. Eram locais de encontro,
celebração, movimento, mobilização e subversão. Como expressão da vida, os festejos não
deixaram de atrair os críticos, em momentos que nos fazem refletir, ainda mais, o sentido
político presente nas festividades. Festejar era também um ato político, exercício de um direito,
de um costume. Era momento e espaço de afirmação, de visibilidade pública, de expressão da
diversidade. Sua proibição, as queixas suscitadas pelas autoridades civis e eclesiásticas ou a
necessidade de autorização e supervisão não deixaram de levantar reivindicações.816
As festas têm sido tema de particular interesse na análise das sociabilidades, destacandose trabalhos quanto aos aspectos exuberantes imersos em uma cultura barroca ou aos que
caminharam no sentido de compreender o viés político, diante das tensões sociais. Foram
momentos de encontro e reafirmação de laços coletivos e comunitários, ao mesmo passo
unificando e diferenciando grupos sociais, manifestos em excessos e transgressões por vezes
isentos de autorizações e chancelas oficiais. As festas religioso-profanas foram em grande
medida espaços de consolidação de um sistema ritual lúdico e arenas de grandes conflitos.817
As festas de reis negros, por exemplo, como apontou Marina de Mello e Souza, foram
vistas em muitas fontes e interpretadas por muitos estudiosos como momentos de liberação de
tensões cotidianas acumuladas em cativeiro, sendo consideradas importantes já que, uma vez
encerradas, a tranquilidade e a ordem – temporariamente invertida em suas hierarquias – seriam
retomadas. Exemplar, nesse sentido, eram as eleições de cargos reais, como os reis e rainhas
Congo. Para os grupos envolvidos, que entrelaçavam formas e valores africanos e católicos, as
festas representavam o reforço de identidades e laços de solidariedade, neste caso remetendo
aos vínculos ancestrais e à memória da terra natal, anteriores à escravização.818
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Mikhail Bakhtin demonstrou como o festejo, forma primordial da civilização humana,
também pôde ser local de politização, não sendo pensado unicamente como “válvula de escape”
de uma comunidade. Para o autor, “as festividades, em todas as suas fases históricas, ligaramse a períodos de crise, de transtorno [...]. E são precisamente esses momentos – nas formas
concretas das diferentes festas que criaram o clima típico da festa”.819 Não deixou de apontar
distinções, embora também pontos de contato e trocas culturais mútuas, entre festividades
oficiais e populares. As primeiras possuíam a função de consagrar o regime em vigor e fortificálo. Consagravam as hierarquias, os valores, as regras e os tabus religiosos, políticos e morais.
As segundas tinham de ser toleradas e muitas vezes legalizadas pelas autoridades civis e
eclesiásticas. Festividades e rituais oficialmente aceitos poderiam mesclar aspectos não oficiais,
semelhante à dinâmica permeável entre sagrado e profano. Certas regras, tabus ou barreiras
hierárquicas podiam ser quebradas, ou novas hierarquias podiam ser criadas, em momentos nos
quais pessoas de distintos segmentos sociais estariam unidas, construindo formas de contato e
comunicação diferentes das relações habituais. O ambiente festivo, ao menos durante os
eventos, permitiria alterações simbólicas nas relações, classificações e hierarquizações sociais,
ao passo em que contribuiria para a (re)construção identitária, para reforçar os laços de
pertencimento e reconhecimento social, forjados no cativeiro, de sujeitos em coletividades.820
Era também nas festividades que os irmãos de fé, em um intenso calendário litúrgico
em inúmeras associações leigas, ocupavam as cidades. Talvez seja por isso mesmo que muitos
episódios de revoltas coletivas, possuidoras de seus próprios rituais, tenham eclodido em dias
santos específicos. Nesses períodos estava reunido um número maior de pessoas, já que as
ocasiões festivas uniam grande população flutuante que habitava regiões vizinhas. As principais
vilas, nas quais estavam estabelecidas as autoridades e funcionários reais, constituíam ambiente
privilegiado. Ao compreender a revolta popular como uma festa às avessas, Luciano Figueiredo
demonstrou que “o mesmo sentimento que reunia grupos variados em torno das festas se repetia
nas revoltas: o compromisso da defesa do bem comum”. Eram dos “poucos momentos em que
era legítima a convocação do corpo dos súditos para as manifestações de rua”.821
Eventos festivos, para além de reatualizar os fiéis nos ensinamentos da doutrina cristã,
possuíam as funções de representar, demarcar e ostentar classificações, fronteiras e hierarquias
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étnico-sociais, possibilitando o uso de recursos simbólicos para o reconhecimento social da
diferença. As procissões públicas são exemplo disso, principalmente nas quais participava
maior número de irmandades, já que o critério de precedência era a antiguidade das associações,
admitindo inversões da ordem hierárquica estabelecida. Irmandades negras existentes desde os
primórdios da ocupação do território das Minas poderiam sobressair-se a irmandades de
brancos, pardos e crioulos. Ou ordens terceiras compostas por crioulos e pardos na segunda
metade do Setecentos, já que o Direito Canônico concedia a precedência sobre as demais
agremiações.822 Como a ocupação de determinados lugares na estrutura ritualística conferia
prestígio, foi recorrente a busca por melhor colocação nos cortejos através de longos pleitos.823
Ao longo do ano, os fiéis se reuniam em suas capelas para a promoção do culto religioso
público, das cerimônias fúnebres, das festividades, das eleições dos cargos, além das reuniões
para manutenção de suas funções. Era no interior dos templos, sem desconsiderar a importância
da relação da construção destes com o espaço urbano, que a vida confrarial e as práticas
religiosas ganhavam forma. Os dias festivos eram esperados pelos fiéis. Um maior número de
membros reunia-se para celebrar a devoção, para manter viva a prática associativa. Os rituais
tinham como intuito unir, socializar e expressar a religiosidade em celebração. Diversos
elementos destacavam-se na vivência ritual e na interação sociocultural entre os distintos
grupos, como as dramatizações e encenações, os poderes simbólicos da imaginária barroca e o
aspecto mágico presente entre promessa-milagre.824 Parte de um contexto cultural barroco, as
festividades se caracterizavam pela materialização da experiência religiosa, expressa pelo gosto
lúdico, comunicação acessível, linguagem persuasória, apelo à imaginação e ênfase visual.825
A festa, metáfora da celebração do encontro e da solidificação dos laços, abria espaço
para a uma ampla participação de fiéis na vivência ritual e artística, contribuindo para
ressignificações simbólicas do culto católico. Nestas aglomerações legítimas era possível aos
membros cativos burlar repressões cotidianas, minimizar as agruras da escravidão e afirmar sua
existência.826 Como ressaltou Marcos Aguiar, as festas assumiram importância capital nas
confrarias negras, já que estiveram associadas às suas perspectivas de sobrevivência econômica,
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além de conferirem elementos de distinção simbólica na vida corporativa, definidores de sua
autoimagem, ou seja, de sua identidade cultural. Tais atividades lúdicas tornaram-se prioridades
na definição dos investimentos financeiros dos confrades, dividindo espaço com as obras
arquitetônicas das capelas e a sustentação material do culto cotidiano.827
Em torno do dia principal, o de Nossa Senhora das Mercês, os oficiais de Mesa
estruturavam outros acontecimentos importantes, como a admissão de novos membros, com
uma espécie de cadastramento a partir de registro em livro de assentos e o recolhimento das
esmolas de entrada e anuais, bem como os procedimentos de eleição e posse dos cargos
dirigentes. Os processos eleitorais poderiam ocorrer na véspera do dia das Mercês ou algum
tempo antes. Todos os oficiais daquele ano, bem como o capelão, deveriam ser avisados. Cada
oficial proporia três nomes de candidatos para o seu próprio cargo, sendo iniciada a votação.
Tais pretendentes, credores de confiança, eram escolhidos por boa conduta e zelo no cotidiano
confraternal. Em Mariana, anotados os nomes, os irmãos de mesa se retiravam do local, sacristia
ou consistório, e votavam um a um, enquanto os principais oficiais permaneciam a todo
tempo.828 O capelão era responsável por desempatar a eleição, se necessário, mas em alguns
casos esse dever ficava a cargo do juiz.829 Também deveria ocorrer a escolha das mulheres, ao
menos para o encargo de juíza. O escrivão levava à Mesa os nomes das irmãs que desejavam
ocupar essa posição, como ocorria em Mariana, ou elas eram sugeridas pelos próprios oficiais,
como em São José Del Rei, sendo eleitas por eles no mesmo dia.
O Compromisso de Mariana reprovava a permanência dos mesmos oficiais por anos
consecutivos, o que poderia causar conflitos internos pela falta de rotatividade e abertura de
oportunidades para outros sujeitos, mas apontava uma brecha informando que seria dada a
permissão para os que tiveram sucesso em sua administração, se não houvesse candidatos para
a substituição. As ocupações de irmãos e irmãs de mesa, bem como juizados e mordomos de
festas, poderiam variar, procedendo-se com eleição, ou até nomeação como em São José.830 Os
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juizados devocionais partiam da iniciativa particular, vistos em inúmeros registros de entrada.
Se os ofícios de juiz, juíza, escrivão, tesoureiro e procurador poderiam ser mais restritos,
dependentes de indicação e votação, vemos que os juizados foram muito comuns, inclusive no
momento de entrada na agremiação. Quanto a estes juizados devocionais, provavelmente,
a predominância da contribuição dos juízes na receita das irmandades permitiu-lhes
exercer controles informais de condução das atividades confrariais. [...] Estes
controles informais cruzavam os lugares institucionais de direção e administração da
vida confrarial, criando estruturas paralelas de poder as quais contrabalançavam as
tendências centralizadoras da organização administrativa. Os mecanismos informais
eram ativados constantemente. Esta estrutura paralela de poder era o locus
privilegiado de ação das mulheres em associações que as excluía da administração
formal. Boa parte das contribuições financeiras procedia delas, que ofereciam sua
ofertas na forma de esmolas de juízas.831

A participação de mulheres em juizados de santos, bem como irmãs de mesa, foi muito
recorrente nas Mercês. Quanto aos irmãos de mesa, vale destacar que, na Vila Real do Sabará,
cada irmão de mesa nomeava dois membros para ocupar sua função no ano seguinte, entregando
por escrito ao juiz, depois de ter sido informado pelo escrivão se estavam em dia com suas
obrigações e pagamentos. A nomeação deveria ser passada ao escrivão em tempo determinado,
estando a omissão sob pena dos irmãos de mesa serem nomeados pelo juiz, seguindo a eleição
junto a dos outros mesários. Nessa regulamentação consta que o resultado só deveria ser
propagado durante a festividade se houvesse tempo suficiente, a fim de evitar confusões e
estorvos, pois neste dia o escrivão tinha muito a fazer quanto aos anuais e assentos de irmãos.832
Por outro lado, na Vila de São João, a eleição ocorria no último dia de dezembro,
marcando o encerramento daquele ano diretivo. Os resultados eram divulgados no dia seguinte
à comemoração das Mercês, que ocorria em janeiro neste grêmio. Ou seja, a data escolhida para
eleição e posse da Mesa Administrativa variava de acordo com o dia em que se celebrava a
patrona da associação. Os irmãos e irmãs de mesa eram nomeados pelos quatro oficiais que
ocupavam as funções mais distintas. Aqui o discurso sobre a repetição de postos em anos
subsequentes era outro. Afirmava-se que os eleitos não arcariam com anuais naquele ano, já
que pagariam mesada superior, não sendo obrigados a tornar a servir nos próximos três anos,
salvo os casos em que a devoção falasse mais alto e fosse útil para a irmandade.833
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Alguns indícios nos fazem refletir sobre situações possíveis para além do viés do
almejado acesso a estes cargos por todos os confrades, em busca de prestígio, reconhecimento
e distinção. Um deles é o fato de muitos irmãos não conseguirem ocupar os ofícios pela falta
de recursos financeiros a serem dispensados em mesadas e esmolas,834 o outro seria para não se
comprometerem com os serviços desempenhados durante todo o ano. É possível observar
renúncias em termos de reunião,835 sendo comum o envio de uma carta na qual justificavam os
motivos para a recusa, principalmente para os que já haviam servido em algum momento
anterior. Determinadas situações de vida pelas quais passavam ou problemas de saúde foram
causas apresentadas que limitaram muitos irmãos a dedicarem seu tempo à instituição, bem
como por exercerem atividades profissionais que os impedissem. Além disso, em algumas
confrarias existia a possibilidade do fiel entrante investir em um volumoso pagamento, no
momento de seu assento, para não concorrer a eleições durante toda sua vida associativa.836
Supomos que os dois motivos levantados acima poderiam ser algumas das respostas
para esse interesse, sendo que alguns irmãos não estariam empenhados a servir (como, por
exemplo, por fazer parte de outras irmandades, inclusive uma que fosse de sua preferência), ou
simplesmente por não desejar ou poder dispensar tempo e dinheiro em tais funções. A tão
almejada busca por distinção na ocupação de cargos diretivos deve, assim, ser flexibilizada
frente a outras demandas, objetivos e necessidades dos membros. Poderia ser algo interessante
para alguns, mas não para todos. Poderia ser algo dispensável para alguns, mas inacessível ou
inviável para outros.
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oitavas, pois não se esperava desses irmãos “fruto, nem utilidade temporal”. No Compromisso encontramos
informações como a entrega de varas aos novos juízes e juízas eleitos, referência utilizada em alguns juizados. Os
confrades apontavam terem construído a capela a sua custa, com serviços dos irmãos que trabalhavam nas horas
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Santa Efigênia, entre os dias 26 e 27 de dezembro, ficando o dia 29 para a padroeira. AHU. [1800] Cód. 1534 (1)
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Alguns exemplos podem ser ilustrativos quanto a alguns desses pontos. Na Freguesia
do Pilar, em 21 de dezembro de 1768, se achavam em Mesa Administrativa o juiz Luiz Coelho
Borges, o escrivão Domingos Thomé da Costa, o tesoureiro Eugênio de Morais Rego e o
procurador José Rodrigues. Por este último foi dito que, como era cativo, tinha outras
obrigações e não poderia atender às necessidades de seu cargo, requerendo que em seu lugar
fosse nomeado outro irmão. Sendo ouvido pelos novos e antigos oficiais, o mesmo foi
substituído por Manoel da Costa Ramos (citado como “cabeça do motim” na cisão da confraria),
eleito irmão de mesa naquele ano.837 Em alguns termos de entrada também encontramos uma
cláusula explicativa sobre irmãos cativos que ingressavam, mas já alertavam sua
impossibilidade de participar dos cargos enquanto não fossem libertos.
Em Mariana, os oficiais se reuniram em 01 de maio de 1807 para desfazer uma troca
planejada de passar os cargos do tesoureiro Vitorino Pimenta e do procurador Elias Franco
Floriado a Antônio Alves de Miranda, para que este servisse por ambos. Segundo a ata, redigida
pelo escrivão nomeado por mandato do Provedor Manoel Pedro Gomes, ninguém poderia servir
no lugar de outro, mas apenas ao cargo para o qual foi eleito. No dia 11 de junho, em termo de
ajuste, sendo a Mesa presidida pelo Reverendo Cura Manoel Preto Rodrigues e o juiz Antônio
Botelho Campos, na presença do atual capelão José Inocêncio Varella da Fonseca e do sacristão
Antônio Ribeiro, decidiu-se pela eleição de Manoel do Nascimento Rosa para escrivão, Manoel
Fernandes Machado para tesoureiro e o Capitão Manoel de Jesus Enriques para procurador,
devido às impossibilidades não mencionadas de Vitorino Pimenta da Silva e Elias Franco.838
Já em Sabará, um termo de reunião foi bastante ilustrativo sobre a eleição e rejeição do
cargo de juiz, levando a discussões sobre a necessidade de exclusão de algumas restrições de
acesso ao ofício, como abordado em capítulo anterior.839 Há de se destacar, somando-se a isso,
a intenção de alguns mesários na permanência de oficiais ou composições de Mesa que
obtiveram sucesso em sua administração, caso fossem benfeitores, iniciassem pleitos e
atuassem em prol dos interesses da agremiação durante longos períodos. A importância dada à
eleição de crioulos (às vezes obrigatoriamente libertos ou livres) também responde à
manutenção de pessoas em cargos. Por isso não é de se estranhar a recorrência de eleitos.840
837
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A partir de 1816, fora decidido pelos confrades de Antônio Dias que as pessoas que
atuaram como oficiais da Mesa Administrativa, nos cargos de juiz, escrivão, tesoureiro e
procurador, não fossem chamadas para ocupar função inferior. A justificativa era justamente a
hierarquia presente nessa divisão, não havendo sentido, para eles, a nomeação de oficiais de
“cargos maiores” para irmãos de mesa. Tal fato, contudo, parecia muito comum, pois
observamos a permanência de mesmas pessoas nas assinaturas de termos em anos
consecutivos.841 Na Irmandade da Freguesia do Pilar, recomendava-se que a eleição fosse
presidida pelo pároco, sendo publicada do púlpito da Estação da Missa. Os eleitos eram
obrigados a aceitar sem repugnância. Na reforma do Compromisso, décadas depois, houve um
acréscimo bem expansivo, no qual ficava informada a possibilidade de que se algum irmão de
termo, que por sua devoção quisesse qualquer cargo da irmandade, seria aceito sem mais
dependência de votos, à exceção do tesoureiro, a ser convidado pela Mesa. Isso poderia
representar, de um lado, busca por abertura e atratividade da participação na autogestão do
sodalício, e, de outro, menor interesse e disputa por permanência em Mesa.842
A divulgação dos novos mesários muitas vezes ocorria na data em que se festejava a
Senhora das Mercês, ou dentro do Oitavário de seu dia. Por isso o espaço de tempo entre a
eleição e sua confirmação pública variava em torno de oito dias. Posteriormente às festividades,
haveria uma reunião na presença de antigos e novos administradores. A posse poderia ocorrer
na semana seguinte à festa, ou, como em Sabará,843 quinze dias depois, com a realização de
nova cerimônia, realizando o repasse das chaves e a conferência do inventário de bens. Em
comparação, em São Gonçalo do Rio Abaixo a eleição ocorria quinze dias antes da festividade
e a posse era prevista para a quinzena seguinte.844 Os planejamentos nem sempre se
concretizavam, por vezes a posse ocorria só em novembro ou até depois.845
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Enfim, a maior festividade do calendário litúrgico mercedário era o dia das Mercês, em
24 de setembro. Contudo, raramente era realizada nesse dia, sendo preferencialmente adiada
para o final de semana seguinte, em um domingo. O dia santo deveria ser dia de guarda. A Mesa
Administrativa se reunia para a organização do festejo alguns meses antes. Em Mariana foi
escolhido o mês de julho – embora tenha ocorrido também em outros meses, como agosto –,
sendo encomendado sermão, eleito pregador e definida as despesas, com maior ou menor
pompa de modo coerente com as condições financeiras do período. Alterava-se a escolha de
missas rezadas ou cantadas e os gastos com sermão, música, novenas e procissão dependendo
do dinheiro disponível em cofre. No início do século XIX, os mesários passaram a acordar
também sobre os festejos ao “glorioso São Pedro Nolasco”, em dia 31 de janeiro, realizando,
como de costume, missa rezada e música, a cargo do reverendo comissário.846
Na Irmandade das Mercês da Freguesia do Pilar, em Vila Rica, a novena era cantada
por músicos, mas também “pelo povo”, enquanto, no dia da festa, era celebrada missa cantada,
com sermão logo pela manhã. À tarde havia sermão, ladainha e o hino Te Deum Laudamos era
entoado pelo comissário.847 Este ritual festivo não sofreu perdas nem quando a confraria ficou
alocada na Igreja do Rosário, nos anos de 1755 e 1756, quando a Capela de São José passava
por reformas. Nos anos finais da década de 1790 a celebração da Senhora da Saúde era
incorporada à comemoração da Mercês. Em termo de 29 de setembro de 1797, era oficializado
que a devoção, colocada na capela “com ordem da Provisão deste Bispado”, seria administrada
pela “Irmandade da mesma forma que se administra a da mesma Senhora das Mercês”.848
Havia uma hierarquia presente nos símbolos expostos em procissão.849 Todas as vezes
que a irmandade saísse com cruz alçada, iria o juiz em destaque com vara, e, na falta dele, o
substituiria o escrivão ou o procurador. Sempre que festejassem em louvor à Virgem ou santo
da capela, em que fosse exposto o Santíssimo Sacramento para a consolação dos fiéis, e que o
Senhor Sacramentado houvesse de sair em procissão, deveriam os irmãos possuir em mãos as
846
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varas do pálio, preferindo-se os mais dignos que tiverem servido em cargo diretivo.850 No
Tejuco, o capelão deveria sair abaixo do pálio e com o Santíssimo. Segurando a vara do pálio
iam os irmãos mais antigos que tivessem servido de juiz, conferindo lugar de maior
reconhecimento naquele universo confraternal.851 Os crioulos, muitas vezes escravos e recémlibertos, munidos de símbolos cristãos, manejavam as possibilidades de inversão simbólica da
ordem por meio da ritualística católica, enquanto outros, afastados do cativeiro, projetariam o
reconhecimento e a consolidação de nova posição social.
Ao esclarecerem sobre as funções do sacristão, os oficias mercedários de Sabará
descreveram elementos da prática religiosa e festiva, como o uso de velas e o toque dos sinos.852
Em contraposição aos anos de maior exuberância das festividades, foi comum a muitas
confrarias a redução dos paramentos utilizados na celebração em momentos de dificuldades
econômicas. Períodos nos quais as capelas passavam por obras levaram à diminuição de gastos
excessivos com os rituais, mas nunca ao seu cancelamento. Ou quando as associações se
envolviam em contendas e muitos membros não arcavam com seus anuais, sendo necessária
uma atuação, por parte dos oficiais, mais voltada ao recolhimento de esmolas. Na década de
1810, em Sabará, os irmãos afirmavam que não podiam festejar a Virgem como de costume,
em razão da falta de dinheiro e das dívidas, assentando que fossem feitas apenas novena sem
música, e, no dia de Nossa Senhora, missa com música e jubileu.853
Outras datas importantes mereceram detalhamento nas normas do Tejuco, como a
quaresma, período no qual os oficiais deveriam armar o Santo Sepulcro da Quinta-feira Santa,
de modo que haveria uma taxa voluntária para que cada um contribuísse com o que pudesse
para a Semana Santa. Pelas esmolas recebidas regulariam os sermões, lava pés e “mais o que é
próprio de semelhante tempo”. Como havia devoções anexas em sua capela, outras celebrações
poderiam ocorrer, havendo, para tanto, dia específico estipulado para o peditório de esmolas.
Às terças-feiras as esmolas da bacia eram para Santa Luzia, às quartas Nossa Senhora do Parto,
às quintas São Gonçalo, às sextas Santo Elesbão e Santa Efigênia, aos sábados Nossa Senhora
da Saúde e aos domingos para a padroeira das devoções anexas, Nossa Senhora das Mercês.854
Em São João Del Rei, por outro lado, a festa dedicada à Virgem ocorria dia primeiro de
janeiro, com o Senhor exposto, missa cantada e sermão, quando seria publicada a eleição, sendo
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tudo oficializado pelo capelão. Caso houvesse o investimento de irmãos ou mesários, que por
devoção quisessem fazer a festa com maior grandeza, haveria ainda uma procissão pelas ruas
da vila, com o Senhor Sacramentado – que, conforme orientação da Mesa da Consciência e
Ordens, deveria ser autorizada pelo pároco e pelo bispo diocesano –, levando as insígnias e o
pálio, tendo prioridade os juízes mais antigos que tivessem servido nesta irmandade, como já
observado.855 Em momentos solenes de maior visualização pública, repletos de significativos
símbolos religiosos de prestígio, nem sempre o oficial daquele ano receberia maior destaque,
permanecendo a preferência pelo critério de antiguidade também nesse quesito.
Também era a irmandade obrigada a fazer uma festa à Senhora do Parto em todos os
anos, preferencialmente na primeira dominga depois da festividade das Mercês, elegendo para
isso um juiz, uma juíza e mais irmãos para organizarem a celebração. Nessa eleição assistiria o
juiz do ano anterior, bem como os oficiais da irmandade, como padroeiros e protetores da festa
e devoção sujeita, localizada “de favor” em sua capela. Os eleitos pagariam o mesmo que os
oficiais de Mesa, sendo os rendimentos restantes entregues ao tesoureiro. O mesmo ocorria para
as devoções das Dores e de São Manoel. Havia ainda o “Santo exercício da via sacra”,
considerada tradição nas sextas-feiras da Quaresma. Visitavam os Passos do Senhor, com
silêncio, modéstia e respeito, acompanhados do capelão, que oferecia a sua meditação, rezando
Padre Nosso e Ave Maria. Era realizada, na tarde da quinta dominga da quaresma, a Procissão
dos Sete Passos do Senhor, que a confraria costumava fazer para exercitar na memória dos fiéis
a lembrança dos mistérios dolorosos da Sagrada Paixão e morte de Jesus.856
Já em São José, a reunião para as decisões sobre a festa ocorria a dez de agosto, mas em
muitos casos a escolha da data era mais flexível. A juíza deveria ser consultada para informar
se, além de sua mesada oferecida para a ocupação do cargo, também poderia arcar com outra
soma especificamente para a festividade. Os oficiais também consultavam se algum irmão
desejava doar esmola por devoção, para maior esplendor e magnificência da celebração, e se
outros santos seriam festejados naquele ano, constituindo-se juizados específicos. Era
indispensável que tais práticas religiosas ocorressem em horário apropriado, por ser elevado o
número de escravos, que poderiam assistir somente após o serviço de seus senhores. Os
mesários e demais irmãos deveriam saber o lugar ocupado por cada um nas procissões. O juiz
ia atrás do pálio com vara alçada, o escrivão atrás do andor de Nossa Senhora, o tesoureiro
levava a cruz, e, por fim, o procurador e o andador iam regendo as alas, regrando a conduta dos
irmãos. Na presença do Senhor Sacramentado, levavam tochas acesas, repartindo as demais
855
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insígnias entre irmãos de mesa. Outras irmandades não precisavam incorporar-se àquelas
funções, ficando a critério da Mesa convidar por envio de carta.857
Os termos de ajuste da música e dos músicos estiveram sempre presentes nas pautas em
Mesa. Em Vila Rica possuímos um maior número desses registros, que expressam também
conflitos. Em Antônio Dias isso foi constatado no ano de 1769, quando os músicos contratados,
desde o ano de 1761, passaram a causar problemas. Segundo o procurador, que falava aos
demais oficiais, a irmandade cumpria corretamente a sua parte com os pagamentos e já vinha
disfarçando muitas faltas cometidas em atos e funções solenes. Tratava-se de três indivíduos, o
pardo Capitão Julião Pereira Machado, o pardo Alferes Felipe Nunes e o Alferes João Marques
Ribeiro. A gota d’água foi quando os músicos faltaram, sem nenhum real impedimento, à festa
do Senhor dos Perdões, exigida em testamento pelo Padre José Fernandes Leite para a doação
do templo. Apenas um recado foi enviado quando a festa já estava preparada, e, por isso, outros
músicos os substituíram, embora não tivessem essa obrigação. Os oficiais consideraram que
essa falta de respeito era uma enorme vergonha a toda a irmandade, e concordaram quanto a
um novo ajuste com Antônio de Andrade e seus companheiros. Anos depois, os confrades
passariam por situação semelhante. Além de terem faltado em suas funções, os músicos
contratados despediram-se por considerarem pequena a porção paga. A quantia de 40 oitavas
foi aceita por José Félix de Magalhães, em ajuste em 1785.858 Em conflitos internos, como
dívidas e descumprimento de funções, foi recorrente a presença de pardos dentre os envolvidos.
Na década seguinte, no ano de 1793, um novo ajuste foi feito com o Ajudante Miguel
Dionizio Vale, sendo um pouco mais detalhado. Ele deveria ter pronto um coro, de quatro vozes
boas, um rabecão, quatro rabecas e duas trompas. Ficava acordada sua participação em todos
os atos e funções, como os jubileus, mas também na novena e festa de Nossa Senhora das
Mercês e da Saúde, reforçando o aumento do coro com dois clarins, uma clarineta e um “buê”.
Também era determinada a obrigatoriedade de cantar missa ao Senhor Bom Jesus dos Perdões
e na Quinta-feira Santa, com o Santíssimo Sacramento exposto. Além disso, cantar nos enterros
dos irmãos que tiveram maior merecimento ou os que serviram de oficiais. De acordo com as
condições citadas, ficava acordado o preço de 50 oitavas de ouro pagas anualmente. No entanto,
em 14 de maio de 1797, foi proposto que, por se achar a irmandade bastante onerada com
algumas dívidas, também em razão do “estado do País”, não seria possível contribuir com
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algumas despesas, como a porção destinada à música. Quebrava-se o acordo e propunha-se que
este gasto ficasse restrito às funções de maior necessidade, como a festividade do dia 24 de
setembro, por músicos que cobrassem menor quantia.859
A música possuía papel fundamental nas festividades confraternais para a integração
dos fiéis nas práticas rituais, pois “teve o dom de penetrar nos indivíduos e moldar a estrutura
de sua linguagem sonora, carregando-a de sentido religioso”.860 A missa solene, diferente da
rezada, se apresentava como um concerto sacro com intenção artística, com longa duração e
geralmente realizada pelas irmandades em dias especiais, como a festa do padroeiro, Quaresma,
Semana Santa e Corpus Christi. Já as missas rezadas eram feitas em voz baixa, pois ocorriam
simultaneamente a outras, em uma mesma capela. Elas não eram dialogadas, mas
exclusivamente para se ouvir.861 Em períodos de recursos escassos, eram as mais comuns, pois
se comemorava o dia de forma simples,862 com prioridade para as funções realizadas pelo
capelão, sem maiores transtornos e desrespeito aos direitos paroquiais.863
Em Antônio Dias, toda pompa e circunstância eram promovidas em suas celebrações
nas primeiras décadas de atuação da confraria, como presente no termo de 26 de agosto de 1762,
por exemplo. Em reunião realizada na Capela do Bom Senhor Jesus dos Perdões, era transferida
a festividade para o dia 26, no domingo, para que os membros pudessem comparecer. Nota-se,
neste ano, maior receita para o pagamento de todos os detalhes escolhidos. Planejava-se a
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
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novena, assistidos pelo reverendo pároco ou seu substituto, com bombas a entrada de cada dia
e música. No dia 26 com a presença do Senhor Exposto, e todos os dias com missa cantada e
sermão. Na véspera, complementava-se o cenário com luminárias e fogueiras, tudo com o
“maior aplauso” possível.864 Efeitos luminosos, como tochas, velas acesas e fogos, sempre
estiveram presentes nas práticas rituais. O jogo de cores e luzes artificiais, juntamente aos
símbolos sacros, como pálio, cruz e incenso, contribuía sobremaneira na construção do cenário
sagrado. O estímulo a todos os sentidos completava-se, ainda, com os cânticos, o conjunto de
instrumentos musicais e os badalos dos sinos.865
Em 07 de setembro de 1764, era informado aos irmãos mesários que estavam prontas
três imagens encomendadas para o culto divino e veneração dos irmãos, sendo necessário
definirem o procedimento ritual para a colocação na capela. Uma delas era a de Nossa Senhora
das Mercês e as outras dos santos de Religião, São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato, que
“por zelo e devoção de uns irmãos”, fizeram e adornaram à sua custa. Notou-se a existência de
juízes e juízas para essas devoções, segundo termos de eleições. Concordaram, assim, que se
colocassem as imagens na capela no dia 21 do mês corrente, vindo as mesmas em procissão
pública da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com a licença do ordinário e a presença do
pároco. O santo de devoção em procissão pelas ruas da vila, como um objeto totêmico, tornavase emblema de um grupo social, um símbolo sagrado na constituição de uma identidade
coletiva, reconhecido na comunidade de fiéis.866 Eventos como este, ou momentos de reformas
nas capelas, que levavam à estadia em templos provisórios, são interessantes para pensarmos
as relações entre irmandades, bem como entre elas e a paróquia.867
Todavia, a dispendiosa exuberância e a boa relação com o pároco não se mantiveram
nos anos seguintes. Sobretudo entre as décadas 1780 e 1830, decorreram-se grandes contendas
envolvendo a paróquia e o Bispado de Mariana, sendo os confrades vedados da realização de
ofícios solenes por seu capelão. A questão, para eles, era ainda mais complicada e gerava mais
dúvidas já que possuíam autorização da Ordem Mercedária para a realização de jubileus pelo
comissário. A partir da virada do século as festividades contaram apenas com missas rezadas,
e os oficiais fizeram questão de manifestar em reunião que as decisões tomadas seguiam as
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restrições impostas enquanto aguardavam a conclusão dos pleitos iniciados. O tema festivo
mostrava-se como arena de conflitos, com a busca por direitos, privilégios e autonomias.868 Em
Compromisso de 1818, verifica-se item com esse teor, retirado na confirmação da Mesa da
Consciência e Ordens. O 11º capítulo expunha a visão dessa e de muitas associações sobre o
que configurava ou não os tais direitos paroquiais:

como está decidido por Infinitos Acordãos dos Supremos Tribunais deste Reino, que
as Missas Cantadas, e outros atos piedosos, que as Confrarias costumam praticar,
bem como eleições, Jubileus nenhum deles ofendem aos Direitos paroquiais, e nem
os Párocos tinham outra posse neles mais que o silêncio de algumas Irmandades,
quando é evidente, que por outras lhe tem sido muitas vezes disputada essa posse, e
decidido a favor das mesmas Irmandades.869

A irmandade era clara ao preferir que os párocos não mais intervissem em suas eleições,
festividades e uso de sepulturas pagas às matrizes, ou seja, funções em disputa em nível
paroquial, não reconhecidas como direito dos vigários pelos confrades. Estava em causa não
apenas uma luta por autoridade, mas também uma questão monetária, no que se refere ao
conjunto de altas taxas dos emolumentos para o ministério dos sacramentos. As Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia não detalhavam o âmbito dos direitos paroquiais em atos e
funções solenes, sendo algo regulado pelo costume e que passava a ser revogado pelas
irmandades. “As confrarias exploraram as imprecisões legais e a sobreposição de jurisdição e
desencontros dos tribunais régios para assegurar a exclusão dos párocos das funções
solenes.”870 Pela ação coletiva eram criados canais de diálogo com os órgãos da Coroa, abrindo
espaço para a manipulação estratégica das estruturas do poder.
3.3 Das contendas de paróquia: a conflitualidade pela autogestão do sagrado
3.3.1 Atritos com oficiais e capelães em Vila Rica
No período em que despontavam as agremiações mercedárias, como outras tantas
corporações, algumas denúncias foram enviadas ao Reino por parte da população e,
principalmente, emanadas pelos párocos das freguesias. Um quadro conflituoso se formava
entre os leigos e o clero, provavelmente relacionado à fundação da diocese e à entrada do
episcopado no jogo de poderes local. Consonante à reforma tridentina, o bispado promoveria
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maior normatização das paróquias e capelas, reforçando a atuação e a autoridade dos vigários.
Correspondências e termos de reunião também fizeram referência a conflitos internos no meio
associativo das Mercês, envolvendo o capelão e os oficiais de Mesa, embora nem sempre haja
o desfecho das contendas.871 As relações tecidas entre confrades e seus dirigentes espirituais
por vezes eram amistosas, mas não deixaram de existir confrontos, e o mesmo se verificava em
relação aos párocos. Ressalta-se que os conflitos não representavam enfraquecimento dos
poderes eclesiásticos, que eram operados e negociados na prática religiosa.872
Na Freguesia de Antônio Dias, em Vila Rica, no dia 26 de março de 1769, um termo de
reunião era elaborado a fim de suspender o capelão Francisco Palhares, exposto pelo procurador
João de Barros Correa por inconvenientes, prejuízos e ofensas a vários irmãos da irmandade.
Sem maiores justificativas, o registro tornou-se “sem efeito” em 16 de abril, tendo o comissário
continuado em sua função. O capelão teve assento em 24 de setembro daquele ano, era morador
na Rua Direita de Antônio Dias e faleceu em 1796, sendo sepultado em Congonhas do Campo.
Ele atuou como capelão por alguns anos, tendo termo de ajuste a partir de 1767. Após a
suspensão em março, que ficava sem efeito em abril, ele apareceria novamente em junho. A ata
dizia respeito à oficialização da doação da capela com a morte do patrono do templo no ano
anterior. Ao que parece, o “capelão comissário” continuaria atuando na corporação até 1780.
Não sabemos quais foram os motivos que levaram à permanência do clérigo. A situação parece
ter sido contornada e ele teve participação importante em momentos cruciais do sodalício.873

Quanto “ao poder de justiça eclesiástica, a instância inferior era a vigária da vara eclesiástica, ou comarca
eclesiástica, que tinha como seu representante o vigário da vara, uma vez que o pároco possuía apenas uma função
administrativa. O segundo foro da justiça competia ao tribunal do arcebispado, chamado de Relação Metropolitana,
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Em sua trajetória, teve o empecilho do “mulatismo” em sua ascendência para dificultar a
ordenação, embora não a tenha impedido, recebendo licença e dispensa em 1765 do Vigário
Capitular Ignácio Correa de Sá – em Sé vacante – e pelo Vigário Geral Theodoro Jacome.874
O patrimônio utilizado para se ordenar foi de 1.060$000 réis, montante acima do
exigido, tendo sido doado pelo Capitão Manoel Fernandes Carneiro e sua esposa Elena da Cruz
Ferreira da Rocha. Marcos Aguiar não identificou nenhuma pista de relações entre o casal e o
clérigo. Em 1763, Manoel Fernandes e Elena da Cruz tornavam-se confrades da Irmandade das
Mercês de Antônio Dias, bem como alguns de seus escravos pardos e crioulos. Ele foi, ainda,
juiz de São Raimundo Nonato em 1765. Francisco de Palhares, que se tornou capelão –
substituindo o proprietário do templo que o fora até então –, teve assento apenas dois anos
depois. Todos eram moradores na mesma freguesia, entre a “ponte de Antônio Dias” à sua Rua
Direita.875 Ou seja, dentre os vínculos possíveis firmados, a vizinhança e a irmandade
apresentavam-se como nós importantes.
Em 24 de abril de 1782 era mencionado outro atrito, mas com um membro da Mesa
Administrativa. O procurador informava que o tesoureiro, um homem branco chamado
Francisco Moreira Neto, havia, em 1776, fingido aparente devoção, sabendo convencer a todos
sobre ser proveitosa sua eleição e conservação no cargo. Ele ocupou a função de tesoureiro até
1782, e foi responsável por um termo no qual se determinava que ele não pudesse ser expulso,
privando as mesas futuras da livre jurisdição de elegerem ou delegarem o que fosse mais útil.
O tesoureiro pegava quantias da irmandade para compra de madeiras e não fazia o devido relato
das contas, ou escrevia ele mesmo no livro de despesas, estando envolvido em vários casos de
desonestidade. O procurador propunha que ele fosse expulso. Em 30 de junho foram
examinadas as contas da irmandade, constando que Francisco Moreira Neto devia grande
quantia à corporação, superior a mil oitavas.
O tesoureiro afirmava que parte da dívida pertencia a seu irmão, Agostinho Moreira
Neto. De sua livre e espontânea vontade, para evitar litígios, Francisco cedia uma parte à
irmandade como esmola, entregava as madeiras de que estava encarregado e ajustava pagar,

“Este capelão da Mercês de Baixo, no período de 1767 a 1781, músico regente e orador, era filho de Manuel
de Palhares e Luiza Maria, sendo sua avó materna, Joanna Pereira, mulata, nascida em Portugal, vindo para o
Brasil em tenra idade, chegando em V. Rica por volta de 1705. Quando teve a filha, Luiza, era ainda solteira,
casando-se depois com Antônio de Castro Peixoto, Solicitador de causas em V. Rica.” AGUIAR, Marcos
Magalhães de. Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 121. Segundo Marcos Aguiar, o bispo Domingos da
Encarnação Pontevel, ao assumir a diocese em 1779, criticaria essas concessões feitas, recriminando o
“afrouxamento” das ordenações durante o período do cabido diocesano, que justificava a “falta de rigor” pela
necessidade de clérigos para a cura das almas no bispado. Ibidem, p. 125.
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anualmente, 32 oitavas. Em 26 de setembro de 1784 os nomes dos irmãos apareciam em novo
registro. Agostinho Moreira Neto almejava ir à justiça contra a confraria, embora todos
concordassem que era reconhecido como único devedor o seu irmão. Os oficiais votaram a dar
continuidade à apelação da demanda de Francisco Moreira Neto. O “trato celebrado” não estava
sendo cumprido, sendo necessário um reexame das contas e apresentação do rol das madeiras
da obra da capela. Em 17 de agosto de 1788, o procurador ainda representava a agremiação nos
autos da demanda movida por Francisco, sendo lida a sentença do ouvidor contra a irmandade
e aconselhado por letrados a apelar. Francisco era também terceiro de São Francisco, tendo
ocupado cargos de sacristão, vigário do culto divino e síndico, aparecendo mais de uma vez
como fiador de arrematações de obras. Como importante madeireiro, ser membro e oficial de
irmandades com capela em obras abriria portas para os negócios.876
Este não seria um caso isolado, pois, como temos tentado demonstrar, a justaposição de
membros em irmandades e ordens terceiras foi algo recorrente, tecendo redes de sociabilidades
e firmando serviços. Muitos terceiros de São Francisco, que atuaram ativamente nas decisões
desde a fundação da Ordem, em momentos-chave e de conflitos, estiveram nas agremiações
mercedárias (e também seus escravos) como irmãos de termo e oficiais (principalmente como
tesoureiro e escrivão, além de participarem como procuradores e advogados em causas
judiciais), como, por exemplo, Bernardo Gonçalves Veiga, Bernardo de Araújo Franco,
Domingos Thomé da Costa, Capitão Luiz de Amorim Costa e Eugênio de Morais Rego.877
Houve também casos em que o escrivão era um homem contratado para o trabalho. Os contatos
e contratos ajustados entre o corpo coletivo de pretos crioulos e homens brancos influentes era
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uma estratégia viável para defesa de suas demandas, indispensável pelo contexto, exposto em
suas queixas por requerimentos, como ainda analisaremos, de constantes abusos sofridos.878
Marcos Aguiar interpretou o desempenho de homens brancos mais restrito ao âmbito
administrativo. No entanto, consideramos que a presença e a cooperação confraternal não
devem ser vistas de forma rígida, para não retornarmos às perspectivas limitadas, como as que
compreendiam a participação pela vigilância. A busca pelo envolvimento associativo não
separava os interesses que encaminhavam as escolhas em nível religioso, social, econômico ou
político. Muitos dos homens brancos filiados se envolveram em momentos cruciais da
experiência dos sodalícios mercedários, bem como estenderam suas relações familiares,
clientelares e escravistas para esses meios. As alianças criadas entre os crioulos das Mercês e
homens brancos influentes, incluindo clérigos, visavam benefícios mútuos.879 A escolha de
protetores, que apareciam juntamente à listagem de oficiais eleitos, não era decisão aleatória,
sendo escolhidas pessoas de boa fama pública, que se destacavam em cargos importantes da
administração civil e eclesiástica. Houve, por exemplo, a participação de homens favoráveis à
habilitação e regulamentação de corpos militares de “homens de cor”, como o governador Luís
da Cunha Meneses, como protetor da Irmandade das Mercês de Antônio Dias em 1783.880
Cláudio Manoel da Costa – advogado, minerador e poeta português que, dentre outros
grêmios, foi terceiro de São Francisco, tendo prestado serviços jurídicos à instituição – foi
confrade mercedário em Antônio Dias, bem como dois de seus escravos. Ele também foi irmão
do Rosário do Alto da Cruz, a partir de 1789, não pagando entrada pelos muitos benefícios
feitos à irmandade. O poeta possuiu um filho natural pardo, Feliciano Manoel da Costa, com
sua escrava parda Francisca Arcângela de Souza, com quem vivia amasiado por muitos anos,
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embora não morassem juntos. Feliciano era pintor, confrade em São José e morador na rua de
mesmo nome com sua mãe.881 As relações sociais que atravessaram sua vida certamente
guiaram sua aproximação dos segmentos “de cor”.
Segundo Ana Alvarenga, a associação de Cláudio Manoel em irmandades de africanos
e afrodescendentes poderia estar articulada à inserção destes indivíduos no projeto inconfidente.
Além da agremiação de inconfidentes ou sujeitos a eles associados, soma-se ainda possíveis
relações existentes por compartilharem a participação em forças militares, algo comum aos
mercedários, sobretudo em Vila Rica.882 A opinião dos inconfidentes quanto à escravidão
africana não era coesa, e, por certo, a abolição não foi um objetivo dos revoltosos.883 Os
inconfidentes José Álvares Maciel e Alvarenga Peixoto debateram acerca da libertação dos
escravos, chegando a uma aparente solução que restringia o benefício aos nascidos no Brasil,
mas, ao que parece, não houve um consenso se a proposta teria ficado acordada.884
Como veremos adiante, uma representação dos párocos das Minas, de 1794, relataria o
envolvimento de confrades “de cor” na conspiração de 1789, ao passo que um vigário de Vila
Rica denunciaria a atuação de um “tesoureiro perpétuo” das Mercês, o já citado Capitão do
Regimento de Cavalaria Auxiliar Joaquim de Lima e Melo, que foi uma testemunha na devassa
da inconfidência.885 Ele também teria sido indicado como responsável por comunicar da prisão,
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ocorrida no Rio de Janeiro, do Alferes Joaquim José da Silva Xavier e do Coronel Joaquim
Silvério dos Reis.886 Outro inconfidente, o padre Carlos Correa de Toledo, vigário da Vila de
São José no Rio das Mortes, também era a favor da libertação dos nativos, e, como conseguimos
verificar, foi membro da Irmandade das Mercês da localidade desde 1783.887 Infelizmente ainda
não foram encontrados outros registros que esclarecessem mais sobre os fatos ocorridos e as
conexões possíveis, permanecendo como uma questão conjectural.
3.3.2 Os direitos paroquiais e o prelúdio da contenda crioula
O enfrentamento público entre os confrades mercedários e os vigários, em Vila Rica,
deu-se em torno da posse da realização de missas cantadas, dentre outras funções, consideradas
pelos clérigos como direitos paroquiais. Os confrontos tomaram enorme proporção, sendo os
crioulos e seus capelães denunciados e declarados excomungados pelo pároco, com base em
capítulo de visita pastoral de D. Manuel da Cruz, sendo a notícia alardeada para toda a
comunidade em missa da matriz. A justiça eclesiástica foi acionada e os trâmites foram longos.
As irmandades ora receberam pareceres favoráveis, ora foram duramente reprimidas, com o
reconhecimento da autoridade paroquial. Dois quesitos foram fundamentais para o início da
contenda: o exemplo das regalias e autonomias próprias às ordens terceiras e a interpretação da
provisão régia que confirmava o Compromisso do Rosário do Alto da Cruz, recebido
oficialmente em 1788. A partir de então, travou-se uma disputa em torno da definição dos
“direitos paroquiais”. Buscou-se legitimar a autogestão do culto pela distinção existente, na
legislação canônica, entre capelas filiais e não filiais da matriz, amparando-se na jurisdição
secular das confrarias. Quando não havia entendimento sobre alguma questão, confrades e
clero, socorridos por advogados, recorriam a argumentações de natureza diversa, remetendo às
legislações, ao costume e aos episódios da história eclesiástica.
O primeiro conflito paroquial de maior proporção foi o da irmandade de Antônio Dias
com o Vigário Bernardo José da Encarnação. Interessante observar que, em 1765, ele se achava
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presidindo uma reunião, por comissão do então vigário João de Oliveira Magalhães, arbitrando
a respeito de pagamento feito ao capelão José Fernandes Leite.888 Mais de duas décadas depois,
em setembro de 1788, Bernardo José da Encarnação, agora vigário encomendado da Paróquia
de Nossa Senhora da Conceição, encaminhava requerimento ao Ouvidor e Provedor das
Capelas. Em sua narrativa, expunha que todas as capelas, ainda que eretas por terceiros, eram
subordinadas às matrizes e ao pároco, único administrador apresentado por Sua Majestade. A
ele cabia reger e presidir as funções solenes de missas oficiais e procissões, recebendo os
emolumentos correspondentes, assim na matriz como nas capelas, e referia-se ao templo do
Senhor Jesus dos Perdões. Este foi palco de acontecimento que gerou grande conflito.889
A paróquia não detinha a exclusividade de todas as funções religiosas, como a realização
das festas do tempo litúrgico e, inclusive, de alguns sacramentos, como expôs Fernando Torres
Londoño. No entanto, ainda que o pároco não os realizassem, a ele cabia o controle permanente
sobre quem os administrava. “Muito pelo contrário, a matriz tinha de dividir o tempo, o espaço
e as atividades religiosas com outros agentes, como os conventos, as capelas, as irmandades, os
santuários.” Sendo assim, “decidida a afirmar-se, a paróquia ficou então destinada a travar
inúmeras batalhas pelo monopólio dessas significações. Lutou por se manter como o centro e o
agente das redes de relações que atravessavam os sacramentos”.890
Em uma dominga, no dia 10 de agosto de 1788, os crioulos das Mercês fizeram cantar,
por seu capelão, “estrondosa” missa ao som de instrumentos e repiques, além de muitos fogos.
Para o clérigo, eles não tiveram atenção alguma ao seu vigário, que pouco antes estivera
confessando com o seu coadjutor naquela capela. Tudo isso seria considerado ofensivo aos
direitos paroquiais. Em muitos livros de compromisso de corporações havia a norma de que
cabia ao pároco fazer semelhantes funções e presidir eleições.891 Os confrades de Nossa
Senhora das Dores teriam conseguido um Decreto de Roma que dizia o contrário, mas só seria
permitida sua execução, pela Secretaria do Estado, salvo os direitos da ordem, usos e costumes
do bispado. E o mesmo era o caso das ordens terceiras, que por privilégios das Religiões
disputavam com os párocos semelhantes regalias. O soberano já havia mandado informar à
Arquiconfraria do Cordão de São Francisco de Mariana que os párocos deveriam continuar no
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direito e posse dessas funções. Mesmo diante desses eventos, expostos pelo pároco, os
confrades das Mercês “atropelavam os meios ordinários”, munindo-se de novos atestados, e
declaravam publicamente que pretendiam solenizar festividade. Em vista disso, ele solicitava a
mediação do ouvidor para se arbitrasse de acordo com as penas devidas. Em resposta, ordenavase que os mesários fossem intimados dentro de cinco dias.892
Em termo de reunião de 16 de novembro, o procurador do grêmio mercedário, o Capitão
Antônio Fonseca Veloso, abordou a pública perturbação ocorrida na noite do dia onze de
outubro, quando o vigário encomendado da freguesia, com seu coadjutor e sacristão, os
privaram da realização da novena por seu capelão, que era assalariado. O vigário teria dito, com
“frívolo pretexto”, que as missas cantadas lhe competiam como direito paroquial, lendo aos
irmãos alguns antigos capítulos de visita pastoral, do tempo do D. Frei Manuel da Cruz,
impondo penas de excomunhão, interdito e suspensão ao capelão se o ato tivesse continuidade.
No dia seguinte, passou a referir-se aos confrades como excomungados em missa na matriz.893
Por vários anos as eleições das Mercês de Antônio Dias foram acompanhadas por pároco
ou coadjutor que o substituía. A partir do ano de 1789, verificou-se, no entanto, uma mudança
nos termos, com a informação de que o processo eleitoral era realizado e assinado pelo capelão
comissário e juiz da agremiação. Com o confronto travado, os devotos não aceitariam mais o
vigário presidindo suas mesas administrativas. Em 09 de agosto desse ano, foi proposto um
libelo contra o pároco pelo prejuízo, dano e injúria causados. No dia 10, no qual se celebrava
jubileu, foi solicitado que seu capelão cantasse missa solene. O clérigo e os confrades sabiam
da impugnação que a estes atos costumavam fazer os párocos, mas estavam certos de que a
missa cantada não era direito paroquial. Outra razão exposta era que sua capela não era
considerada filial da matriz, pois nunca a mesma supriu com coisa alguma para a sua criação.
Se o pároco cantava a missa, para isso lhe pagava a irmandade, e, como tal, poderia eleger e
pagar outro sacerdote.894 Esses foram anos de aquisição de breves e indulgências, e o conflito
possuía relação com os benefícios alcançados e a pretensão de elevação à ordem terceira.895
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Em reunião de 29 de junho de 1791, era informado que o vigário havia conseguido uma
Provisão da Mesa da Consciência e Ordens, na qual se mostrava que esta irmandade havia
celebrado as festas e missas cantadas nos anos 1788 e 1789 sem a sua licença, privando-o dos
direitos paroquiais. Contudo, ele ocultava nesta súplica o que já havia sido determinado pelo
Juízo da Coroa, que se achava em apelação no Desembargo do Paço de Lisboa. No que se
mostrava a ob-repção e sub-repção com que foi impetrada a Provisão, sem serem os confrades
ouvidos, propunha o procurador que a irmandade se opusesse judicialmente. Alegavam o ato
inescrupuloso de se conseguir um privilégio escondendo fato importante.896
Aqui cabe fazermos um parêntese. Uma ata de reunião era confeccionada, em 25 de
novembro de 1794, para cancelar outro termo, tendo a participação do Provedor das Capelas.
O termo referido era o ajuste do capelão Francisco de Almeida Pinto (que atuava desde 1787,
estando envolvido na celebração de missas cantadas), visto que, em razão do aumento do
trabalho, não queria continuar por menos de 80 oitavas de porção. Segundo o juiz Ignácio de
Souza Rabelo, poucos dias antes foi lavrado termo sobre a porção do capelão, sendo
questionado o aumento do pagamento. Era requerido que a autoridade fizesse parte do encontro,
apenas com os oficiais, “por não ser caso de mesa redonda”, sendo decidido que permanecesse
a quantia de 60 oitavas. O que nos chama atenção não é a porção paga ao capelão, mas suas
funções, que, em uma inteligente manobra, ganharia respaldo da Provedoria. No termo, cabia
ao capelão dizer as missas de sufrágio aos irmãos, bem como as de domingos e dias santos às
nove horas, confessar os irmãos e cantar as missas nos dias festivos.897 Diferentes estratagemas
eram colocados em prática a fim de garantir a legitimidade de suas ações.
Além disso, o capelão Francisco de Almeida Pinto – que para além das Mercês também
esteve presente na Ordem do Carmo, onde seria sepultado –, tinha antecedentes bastante
duvidosos, tendo sido, inclusive, acusado em libelo crime, pelo Promotor do Bispado Manoel
da Gama Lial de Souza e Castro, de ser ordenado no Bispado de Pernambuco com reverendas
falsas. O clérigo foi suspenso e esteve preso, por ordem do vigário da vara, na cadeia de Vila
Rica em 1779, e solicitara a abertura de um processo, um libelo crime, com o intuito de se livrar
das penas recebidas e concretizar sua ordenação. Como defesa, foi apontado que não era sua
culpa, visto que a atitude foi tomada em vista de uma fuga de prisão que o ameaçava, no
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recrutamento de soldados na capitania, já existindo seu interesse de tornar-se clérigo. As
testemunhas possuíam grande simpatia pelo réu, que tinha o favorecimento de pessoas
influentes. Todavia, ele era alvo de perseguições de outros homens poderosos.
Em seu processo De Genere et Moribus constava ser filho de mulher parda, sendo seus
avós maternos o Capitão-mor Domingos da Rocha Ferreira (importante minerador em Vila
Rica) e a preta mina “coirana” Rosa Maria de Jesus, que, ainda escrava, teve a filha Antônia da
Rocha de Jesus com seu proprietário. O Capitão era irmão do Tenente Manoel de Souza
Ferreiro, pai do Reverendo Dr. Ignácio de Souza Ferreiro, vigário da vara de Vila Rica (o
mesmo que emitira a ordem de prisão). O evento desvendou uma querela familiar, tendo Ignácio
questionado o legado deixado pelo tio para a mulher com quem manteve relações ilícitas, mãe
de Francisco de Almeida Pinto, não alcançando êxito na causa. Em suma, ao fim do processo
de Francisco, depois de duas sentenças recorridas alegando indigência, o Governador do
Bispado Ignácio Correa de Sá perdoava a pena de dez anos de degredo para Angola e aliviava
a multa recebida para 50$000 réis. Após ter conseguido se livrar do crime, foi ordenado em
1779.898 De toda forma, vale salientar a existência e, talvez, a busca dos confrades, pela
contratação de capelães de ascendência africana.
Os casos de Francisco Palhares, Francisco de Almeida Pinto ou, como veremos
posteriormente, de Manoel de Jesus Maria, são exemplos de um contexto mais amplo de
processos de habilitação sacerdotal de padres “de cor”, importante estratégia de integração e
mobilidade social que tem sido estudada por Anderson Oliveira. Como aponta o autor, a
ordenação sacerdotal exigia que o candidato abrisse um processo na Câmara Eclesiástica do
bispado, em três etapas, referentes à investigação das origens familiares e dos costumes e ao
patrimônio. Quando havia necessidade, eram acrescidas as dispensas, proferidas ou
reconhecidas (se obtidas por breves apostólicos em Roma ou pela nunciatura em Lisboa) nas
dioceses, como de “defeito de nascimento” (ilegitimidade) ou de origem (descendência africana
ou indígena). Os processos continham diversos documentos pessoais e testemunhos, que
descortinavam redes de sociabilidades (e proteção), assim como disputas políticas. Anderson
Oliveira não deixou de considerar, ainda, que a “herança africana” esteve repleta de
ambiguidades no discurso religioso, muitas vezes relacionando a ausência de qualidade (falta
de nobreza e desempenho de trabalho manual remetendo à escravidão) à impureza de sangue.
Na prática, constatou a complexidade da questão, visto que a cor da pele dos candidatos, a
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condição social dos pais, a tessitura de redes de sociabilidades e os contextos locais vivenciados
nos bispados foram fatores decisivos nas dispensas, consideradas um privilégio.899
Retornando ao conflito em análise, o libelo cível entre a Irmandade das Mercês de
Antônio Dias e o vigário Bernardo José da Encarnação teve início em 12 de julho de 1791. A
corporação apresentava petição ao escrivão da Provedoria, despachada pelo Provedor das
Capelas Antônio Ramos Nogueira, sendo feita a autuação. A petição dizia que chegara a notícia
aos irmãos de que o vigário (agora referido como colado) da matriz apresentaria uma Provisão
expedida pela Mesa da Consciência e Ordens, em nome de D. Maria, requerida por ele para
impedir que a irmandade cantasse missas em solenidades por seu capelão, dizendo ser este ato
paroquial e não meramente eclesiástico. Expunham-se casos julgados a este respeito, como o
do Rosário do Alto da Cruz, cujos documentos foram remetidos para o Desembargo do Paço, o
Direito Canônico e as Instituições de Benedito XIV. A acusação de ocultamento de informações
era amparada em ordem régia de 30 de outubro de 1751, sobre suspensão de embargos de obrepção.900 “Segundo a legislação, estes tipos de embargos tinham efeito suspensivo, retornando
a causa para o ponto inicial até que fosse julgada pelo tribunal de onde era proveniente”.901
Com o artifício de embargar a Provisão, os confrades conseguiram seu cancelamento
temporário.
Bernardo José da Encarnação havia enviado uma representação informando que as
Irmandades das Mercês e do Rosário vinham celebrando todas as funções por seus capelães,
privando-o de suas benesses e ofendendo a jurisdição paroquial, que lhe competia por Direito
Canônico e Disciplina da Igreja. Era solicitado que fossem verificadas as provisões de
confirmação dos compromissos, nas quais se reprovavam e emendavam os capítulos dirigidos
a privar os párocos dos seus emolumentos. A resposta dada ao vigário, pelo Desembargador
Geral das Ordens, ordenava que se conservasse ao suplicante a jurisdição de oficiar, em todas
as capelas e ermidas, todas as festividades das irmandades de sua paróquia e em todos os mais
atos de direitos e benesses paroquiais. Os deputados da Mesa da Consciência e Ordens
assinaram a Provisão, em Lisboa, em 01 de dezembro de 1790, recebendo despacho para ser
899

OLIVEIRA, Anderson José Machado de. As habilitações sacerdotais e os padres de cor na américa portuguesa:
potencialidades de um corpus documental. Acervo, Rio de Janeiro, v. 31, n. 01, p. 33-48, jan./abr. 2018. Ver
também: OLIVEIRA, Anderson José Machado de. A administração do sacramento da ordem aos negros na
América Portuguesa: entre práticas, normas e políticas episcopais (1702-1745). Locus: revista de história, Juiz de
Fora, v. 21, n. 02, p. 415-442, 2015.
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cumprida e registrada, e o escrivão foi instruído a copiá-las nos compromissos das irmandades
nela contempladas, em 22 de junho de 1791.902
Em 12 de julho de 1791, o escrivão da Provedoria, juntamente ao procurador e advogado
da irmandade, Doutor Antônio José Soares de Castro, dava continuidade aos embargos de obrepção e sub-repção da Provisão. Os irmãos respondiam às questões levantadas e acusavam o
vigário de mentir sobre o Compromisso do Rosário do Alto da Cruz, ocultando partes para obter
o que pretendia. O Compromisso foi confirmado em Lisboa, pela Mesa da Consciência e
Ordens, em 1785, sendo ordenadas as alterações nos capítulos 01º e 14º, para que a mesa fosse
presidida pelo pároco e não o privasse dos emolumentos, deixando passar o 15º, que novamente
falava das missas cantadas. O lapso dos representantes régios não passou despercebido pelos
confrades, que passaram a alegar a “permissão obtida”.903
Em seguida, os irmãos das Mercês estipulavam as grandes diferenças, no direito
canônico, entre obrigações paroquiais e atos meramente eclesiásticos. O direito paroquial,
segundo a opinião comum de Doutores, compreendia os cinco sacramentos da Santa Igreja,
ficando os de confirmação e ordens reservados aos bispos, e a respeito deles é que provinham
as benesses que Sua Majestade mandava conservar. Lembrava-se das trinta e três dúvidas
propostas na Sagrada Congregação dos Ritos, como declarou Benedito XIV nas suas
instituições, ou ainda as resoluções reais quanto às benesses paroquiais. Para eles, a capela
fundada e doada por José Fernandes Leite não teve concorrência alguma da fábrica da matriz.
A igreja não seria uma filial, estando sujeita no espiritual ao ordinário e no secular aos ministros
de Sua Majestade, sendo “fiéis vassalos do soberano”. E finalizavam sua argumentação dizendo
que o vigário havia ocultado o recurso sentenciado no Juízo da Coroa da vila, a favor da
Irmandade do Rosário, de cujo Acórdão se apelara para o Desembargo do Paço de Lisboa.904
Ou seja, o conflito deu-se da seguinte maneira. O vigário enviou intimação para que os
irmãos do Rosário não oficializassem missa cantada, sob pena de excomunhão. Os confrades,
por sua vez, pediram a nulidade do documento ao Reverendo Provisor Vicente Gonçalves Jorge
de Almeida, na qualidade de juiz delegado do ordinário, mas este não deferiu a favor da
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
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irmandade.905 Assim, ela entrou com recurso, recebendo Acórdão a seu favor. E, em seguida, o
Reverendo Juiz enviou o documento para o Desembargo do Paço, para tomar assento, em 26
de maio de 1789. Para os crioulos, com a Provisão da Mesa da Consciência, o vigário queria
acelerar decisão a ser tomada, com todo o conhecimento de causa, no Desembargo do Paço.906
Também se observava que a Irmandade do Rosário convocara o pároco para que
presidisse a mesa em eleição, no dia 31 de dezembro, mas este não comparecera. Seus irmãos
argumentaram que “ainda que pretos querem ter o brasão de obedientes as ordens da soberana;
e porque lhes é indispensável a fatura da sua eleição e aquele Pároco não quer presidir como
sua Majestade lhe manda”.907 Em 1791, eles solicitaram que o Provedor recomendasse um
substituto. Pedro José de Araújo Saldanha se esquivou da situação, dizendo ser apenas um
executar das leis, não lhe cabendo determinar nenhuma ação. Os confrades não ficaram
satisfeitos com o despacho e responderam à altura, argumentando que “as Leis de Sua
Majestade não providenciam todos os acasos e por isso competem aos senhores Ministros
darem-lhe as providências, o que continuadamente se está vendo praticar”, e concluíam que “ao
título de Provedor bem demonstra que é para prover de remédio as Irmandades, e Capelas de
Sua Inspeção no secularizado”, “não é só para lhe tomar as Contas”.908
Além desse recurso, houve outro, específico da Irmandade das Mercês, contra o Vigário
Geral Ignácio de Souza Ferreira, também transcrito pelo escrivão para ser reunido aos outros
documentos do processo, conforme despacho do Ouvidor Geral Antônio Ramos da Silva
Nogueira, em 08 de julho de 1791, mas retornaremos a ele ao final. Os autos foram concluídos
pelo ouvidor, sendo mandados os embargos para o Régio Tribunal da Mesa da Consciência e

O Provisor do Bispado de Mariana, em 1788, “defendeu as medidas punitivas adotadas pelo pároco Encarnação
invocando o direito procedente do costume ou da ‘regra do uso’. Segundo ele, os direitos da Igreja marianense
eram derivados dos costumes e privilégios observados no arcebispado da Bahia e bispado do Rio de Janeiro, onde
os párocos sempre exercitaram as ‘primeiras funções’ das matrizes e capelas recebendo os emolumentos devidos.”
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Ordens em 20 de julho de 1791. Em audiência pública, dois dias depois, foi feita a Publicação.
No dia 29, o vigário enviava petição a ser reunida aos documentos, sendo acompanhado por
seu advogado e procurador, Manoel de Souza de Oliveira. Pedia-se que os embargos fossem
reformados, quanto ao despacho do ouvidor, para que se executasse sem suspensão pela
nulidade. Além disso, eram adicionadas as denúncias de que a irmandade não possuía
Compromisso aprovado, conforme Provisão de 1765; não tinha mesa diretora legítima,
realizando “eleições clandestinas”; e não contribuía com pagamentos à Fábrica da Matriz desde
1779, referente à pensão anual pelas dez sepulturas concedidas ordinariamente, apesar de uma
sentença da Relação que se protestava juntar por certidão.909
O vigário questionava a atuação do “tesoureiro perpétuo”, o Capitão Joaquim de Lima
e Melo, que, para ele, governava “arbitrariamente esta miserável sociedade”, tendo feito os
requerimentos para oposição da Ordem Terceira de São Francisco, e comum Embargo da Real
Providência, a fim de encobrir a despótica exclusão do zelo e da inspeção paroquial. Em sua
visão, a Capela dos Perdões era filial da matriz, e se queixava da interpretação errônea feita
pelos irmãos do Rosário, arrogando “igual liberdade”, acreditando que Sua Majestade excluía
o capítulo sobre missas cantadas de sua sentença, embora ele tenha advertido aos membros de
ambas que na confirmação do Compromisso do Cordão de Mariana, de 1784, lhes foi tirada a
liberdade que queriam, bem como o fizera para a Mercês da mesma cidade em 1787.910 O termo
de aceitação das alterações do Compromisso do Rosário, ordenadas pela Mesa da Consciência,
datava de 26 de outubro de 1788, e demonstra o diálogo existente entre as corporações, que
possuíam componentes em comum. O termo foi assinado pelo escrivão Félix Pereira de
Almeida, homem branco também filiado ao Carmo e Mercês, e pelo capelão Leonel de Abreu
Lima, também presente em São Francisco e Mercês.911
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Por solicitação do vigário foram registrados trechos dos regimentos da Arquiconfraria
do Cordão912 e da Mercês de Mariana.913 Outros documentos, a serem reunidos nos autos do
processo, foram o Acórdão proferido pela Junta da Real Coroa a favor do capelão e oficiais da
Irmandade das Mercês de Antônio Dias,914 contra o Vigário Geral Ignácio de Souza Ferreira, a
respeito da pena de excomunhão imposta na visita, bem como a petição dos irmãos do Rosário,
na qual expunham o problema da participação do pároco nas eleições. 915 Quanto à esta,
justificava ao vigário da vara que
o Requerimento dos Suplicantes parece não ter lugar visto que o respeitável Juízo da
Coroa mandou observar inteiramente por Acordão o capítulo quinze do compromisso;
e o mesmo Juiz Recorrido passou o mandado, para que eu deixasse usar livremente
aos Irmãos do dito Capítulo quinze, sem limitação alguma e estar envolvida no mesmo
Capítulo a presidência do Capelão e como o dito Recurso se acha como protesto de se
tomar conhecimento do mesmo no tribunal superior tudo quanto se obrar em contrário,
é atentado por se achar devolvida a Jurisdição [...]; e por isso não devo por hora assistir
a eleição da dita Irmandade.916

Em represália, os oficiais das Mercês pediam ao vigário mais de quatrocentas oitavas de
ouro em decorrência da perda de ingressantes após os conflitos e pelo custo dos processos,
apontando que ele deveria ser condenado por injúria. Nas palavras dos mesmos, eram “uma
corporação populosa de homens brancos pardos e crioulos a qual deve ser respeitada como tal
e não injuriada”.917 Eles foram, em sua perspectiva, alvos de injúria atroz, que, com tamanha
“publicidade”, era repetida em lugares públicos, nas igrejas onde o povo se congregava. Para
Segundo o capítulo 04, o “Comissário presidirá em todas as festividades desta Arquiconfraria, tanto de Missas
cantadas como Procissões e mais atos [...] para se evitar a avultada despesa que anualmente se faz com os
Reverendos Capitulares da Catedral sem que para o referido, seja preciso licença do senhor ordinário, e so sim
para a exposição do Santíssimo Sacramento”. Na Provisão de confirmação de 1785, era negada “a liberdade que
querem ter nas Procissões e festividades, e nas sepulturas de que tratam os capítulos primeiro, e quatro”. ACSP.
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eles, o vigário visava confundir os termos e fazer vaidosa ostentação de seus merecimentos,
recorrendo à explanação de antigas disciplinas da Igreja, com seus “dilatados, impertinentes e
intempestivos embargos”, explicitando sua perseguição, buscando instaurar antigos e
perniciosos combates e discórdias entre párocos, prelados, confrades e regulares, como ocorria
no século XIV. Apesar de o clérigo recorrer a “antigos e brilhantes séculos”, ressaltava-se que
eles viviam em “outros mais iluminados”, reforçando um contexto de grandes mudanças, desde
as políticas pombalinas, bem como dos ecos da Ilustração.918
Dentre outras réplicas e justificativas dadas às alegações anteriores, destacava-se a
questão do envio de seu Compromisso, ainda sem resposta da Mesa da Consciência; o
conhecimento generalizado de que nesta e em outras capitanias americanas viam-se as
desordens e os vexames causados por eclesiásticos gananciosos; e as eleições feitas
corretamente para o tesoureiro Joaquim de Lima e Melo, não sendo este um oficial perpétuo. O
Capitão servia em cargos na Ordem Terceira de São Francisco, como o de secretário, e, por
isso, situações semelhantes poderiam ser observadas em ambas, sobretudo quanto aos pleitos
travados contra o reverendo.919 Os membros que compunham a irmandade eram, em sua
maioria, da mesma freguesia do vigário, que possuía, pelo mapa da população, cerca de “seis
mil e tantas almas”, sendo feita uma estimativa dos pagamentos recebidos.920 Para eles, nem
nos maiores jubileus comparecia o vigário para confessar seus fregueses, ponto distinto da
Freguesia do Pilar, visto que seu vigário colado não deixava que sentimentos como ódio e
ambição o fizessem esquecer dos atos tão edificantes e úteis às almas dos fiéis. Relatava-se o
entendimento dos oficiais, amparados por seu advogado, de que os usos e costumes dos
bispados não poderiam se opor às leis civis e canônicas, à razão e ao direito natural. Citando o
exemplo da Ordem do Carmo, diziam que os terceiros não diminuíam os réditos das matrizes,
pois não deixavam de participar e aceitar cargos nos quais eram eleitos.921
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De acordo com o vigário, os crioulos das Mercês foram os primeiros a seguir a “revolta
das ordens terceiras”, em 10 de agosto de 1788 – ano em que, como vimos, eles receberam três
Breves da Santa Sé Apostólica –, e, em seguida, os irmãos do Rosário arrogaram a “liberdade
de interpretar” a real provisão revocatória de seu Compromisso, em 26 de outubro.922 Ao
defender sua percepção, o vigário afirmava, contra a alegação de não serem os crioulos filiais
à matriz, que “nas terras da Ordem de Cristo não pode alguém edificar os Templos sem
faculdade real, e que os Templos edificados por qualquer modo ficam logo unidos e anexos às
Igrejas da Ordem”. Além disso, o “costume de cada Bispado é que declara quais são as funções
Paroquiais; e não a opinião dos Doutores”.923 Esboçava que os confrades compreendiam as
benesses por conhecenças e Igreja pelas paredes da matriz, sendo que às benesses
correspondiam as oblações em festas e a Igreja representava a congregação de fiéis dos quais o
pároco era pastor, com autoridade sobre o culto exterior.
Em 10 de setembro de 1791, o advogado das Mercês, Antônio da Costa Azevedo,
apresentou os autos em cartório, com sua impugnação. Um dia antes o solicitador de causas do
vigário, Capitão Domingos da Rocha Pereira, pediu que se apregoassem três corporações:
Mercês, Rosário e São Francisco. Em audiência, compareceram os procuradores das
irmandades e ordem terceira, respectivamente o Alferes Pedro de Oliveira Jacques e Antônio
de Abreu Lobato. A Irmandade das Mercês se opunha judicialmente à Provisão da Mesa da
Consciência alcançada pelo vigário, e, pedindo o clérigo vista, seguiu com embargos ao
despacho que mandava remeter sem declarar se era com ou sem suspensão, e, destes embargos,
pedia a irmandade vista para os impugnar, querendo o clérigo vista para os sustentar. Em 13 de
setembro o escrivão fazia estes autos conclusos ao Provedor das Capelas, para que deferisse
como lhe parecesse de razão e justiça. A causa de embargos de ob-repção e sub-repção movida
pelos crioulos das Mercês contra o vigário tinha prosseguimento em 1792.924
Em 29 de janeiro de 1793, se concluíam os autos com o despacho do Provedor Antônio
Ramos da Silva Nogueira, informando que, pelo Alvará de 30 de outubro de 1751, se mandava
remeter os embargos para os Tribunais com ou sem suspensão, de acordo com o estado no qual
se achavam a execução das cartas e alvarás, e, estando suspenso o efeito da Provisão no tempo
nem sempre os que faleciam podiam ser enterrados nas capelas confrariais que escolhiam, pela falta de sepulturas
disponíveis. ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de
Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 120.
922
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 134.
923
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 135.
924
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 124-125.
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em que os embargos apareceram em Juízo, nada se poderia inovar na conformidade do Alvará,
“ficando o negócio no estado antigo”.925 Em Termo de Agravo, de 16 de fevereiro, na causa dos
embargos de ob-repção e sub-repção, solicitava o vigário que lhe informassem a primeira vez
que por qualquer incidente subissem os autos à instância superior, assinalando tempo de trinta
dias para que a Irmandade das Mercês remetesse para a Mesa da Consciência os autos de
embargos, pelos quais se opôs à Provisão ob-repticiamente alcançada, além de prazo de um ano
para que o Tribunal mostrasse melhoramento nesse Juízo, com a pena de se dar a execução da
Provisão. Os irmãos mencionavam não caber ao vigário impor penas e tempos, mas o Provedor
emitia parecer favorável ao clérigo. Aos 08 de maio era feita a remessa dos autos para Lisboa
pelo procurador Manoel da Silva Marques. O processo nessa instância acabava por aí, sem
apresentar ainda a resolução dessa longa causa judicial.926
Além disso, como mencionado anteriormente, consta terem interposto os recorrentes
crioulos o mesmo recurso ao Vigário Geral Ignácio de Souza Ferreira, por não lhes deferir a
súplica pela qual pediam que fossem declaradas nulas as censuras e a pena de excomunhão
emitidas pelo pároco. Neste recurso, tiveram os recorrentes Acórdão da Junta da Real Coroa,
em 07 de fevereiro de 1789. Considerava-se esse um ato de força e violenta opressão, além de
usurpação da jurisdição régia. Abordava-se que o vigário geral buscou ouvir o pároco para que
o instruísse para deliberar sobre este ponto, mas, se havia dúvidas se os irmãos eram culpados
ou inocentes, não deveria ter sustentado uma pena tão aflitiva sem conhecimento claro da
situação. Era regra comuníssima que juiz algum poderia impor pena sem conhecimento de causa
proferida em sentença final. Abordava-se que Sua Majestade deveria conhecer todas as dúvidas
entre párocos e vassalos, como Grão-Mestre da Ordem de Cristo, sendo todas as terras de sua
jurisdição temporal e espiritual, pela concessão das Bulas Pontifícias. Sendo assim, a ação
poderia ser considerada usurpação, visto que o Compromisso confirmado do Rosário do Alto
da Cruz, em capítulo 15, dava esta faculdade ao capelão. Seria usurpação negar a todos o que o
Soberano, único e supremo legislador, podia conceder a alguns, como concedera ao Rosário.927
Dessa forma, deveria ser considerada nula e proibida semelhante excomunhão, sendo
esta pena apenas para casos de pecado mortal, de maior gravidade, tendo o pároco a imposto
meramente por interesse e não pelo pecado. Era reconhecida a estranheza da medida de querer
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 147.
926
ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01, f. 148-157.
927
AEAM. D. Frei Santíssima Trindade. Armário 02, gaveta 02, n. 15, Mercês de Antônio Dias, 1828; APNSCAD.
Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Translado dos próprios autos de agravo,
1828. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
925
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separar os filhos da maternal Igreja, que no ponto de dogma e disciplina se achavam ilesos.
Lembrava-se da Constituição do Bispado, que era a da cidade da Bahia, que no capítulo 45,
parágrafo 1086, cessava todas as excomunhões impostas por matérias leves, bem como no
Concílio de Trento, sessão 25, capítulo 03. Levando-se em consideração ainda a razão natural
e a positiva legislação do Reino, não se poderia dar remédio extraordinário para o que se tem
estabelecido remédios ordinários, dos quais deveria usar o pároco. E alertava-se que
excomunhão alguma poderia ser imposta por pessoa que não tinha jurisdição de foro
contencioso, sendo também requisito essencial que a parte fosse citada, oferecendo contra ela
libelo, dando-se sentença final. Sem isso não poderia ser validada a excomunhão. Mandava-se
então que se passasse carta ao vigário geral, pela qual Sua Majestade lhe ordenava que deixasse
usar da liberdade de cantarem missas, usando dos meios ordinários quando julgasse ter direito,
não levando os irmãos a pena de excomungados.928
No Assento, expunha-se que estavam reunidos Juiz e Procurador da Coroa, a revelia do
Juízo recorrido, se assentando que tais cartas foram “bem passadas”, em Lisboa, no
Desembargo do Paço, em 06 de julho de 1791.929 Ou seja,
a Junta da Coroa desaprovou em termos fortes a conduta do pároco e também do
vigário-geral e do provisor do bispado os quais não atenderam aos recursos das
confrarias. Apoiou as irmandades do Rosário e Mercês, como temos visto, na
interpretação por contraste da provisão de confirmação do compromisso do Rosário e
dos seus reflexos. Invalidou a interpretação da Igreja, baseada nos Estatutos da Ordem
de Cristo, sobre as relações entre matrizes e capelas filiais, aceitando como válida a
distinção entre funções eclesiásticas e paroquiais. Discordou energicamente das
medidas punitivas adotadas por considerá-las improcedentes e desproporcionais
(particularmente a inadequação da pena ao suposto delito, a falta de jurisdição do
pároco para impor excomunhão e a inobservância de procedimentos judiciais pela
justiça eclesiástica). Concedeu carta rogatória às irmandades na qual determinava ao
pároco a suspensão das punições (no caso da Mercês: excomunhão dos irmãos,
interdição da capela e suspensão do capelão) e facultava a elas o exercício de funções
solenes pelos seus capelães.930

“O desembargador Francisco Gregório Pires Bandeira sintetizava a compreensão da Junta sobre direitos
paroquiais a partir de consideração sobre a jurisprudência: ‘Nos Tribunais de Vossa Majestade tem se julgado
constantemente que não pertence ao Oficio do Pároco o cantar as Missas nas Capelas deste Território (da Ordem
de Cristo) e com justo fundamento pois enquanto Vossa Majestade o não declarar se deve seguir a disposição dos
Cânones que assim o ensinam’. Considerava atribuição do ofício paroquial somente sacramentar, sepultar e
encomendar os paroquianos, portanto a mesma interpretação dos confrades." AGUIAR, Marcos Magalhães.
Tensões e conflitos..., op. cit., p. 58. AEAM. D. Frei Santíssima Trindade. Armário 02, gaveta 02, n. 15, Mercês
de Antônio Dias, 1828; APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1.
Translado dos próprios autos de agravo, 1828. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade,
1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
929
AEAM. D. Frei Santíssima Trindade. Armário 02, gaveta 02, n. 15, Mercês de Antônio Dias, 1828; APNSCAD.
Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo para cumprimento de Acórdão,
1828. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
930
AGUIAR, Marcos Magalhães. Tensões e conflitos..., op. cit., p. 58.
928
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Todavia, apesar do Acórdão da Junta da Coroa e do Assento do Desembargo do Paço,
este tribunal teria emitido resposta distinta ao Rosário do Alto da Cruz, reprovando a sentença
obtida, gerando novos questionamentos, que, no final das contas, teve resultado em benefício
do pároco. O Assento para a Irmandade das Mercês, como interpretava o Vigário Geral Ignácio
de Souza Ferreira, informava que as cartas foram “bem passadas” apenas quanto à excomunhão
dos crioulos. Ainda assim, a imprecisão gerava novas dúvidas e distintas percepções sobre as
decisões judiciais. O impasse seria resolvido em 1799, quando o Ouvidor Antônio Ramos da
Silva Nogueira “citava a decisão do Desembargo sobre o Rosário para afirmar que as cartas da
Junta da Coroa foram mal passadas também com relação às missas cantadas. Segundo o
Ouvidor, a decisão era sobre matéria idêntica, portanto válida da mesma forma para a Mercês”,
principalmente porque esta “sustentava o seu direito com o exemplo do Rosário. Assim, dava
ganho de causa à Igreja e impedia a continuidade do exercício de funções solenes pelos capelães
da Mercês e do Rosário”. Ambas recorreram ao Desembargo do Paço, que confirmou a decisão
do ouvidor.931 Ou seja, a própria atuação dos tribunais régios não estava isenta de ambiguidades,
contradições e discordância de opiniões, e nem mesmo a legislação canônica, que era vista e
revista ao longo do tempo.932 Porém, os confrontos ainda não acabariam por aí.
3.3.3 Denúncias comuns e a “Representação dos vigários colados” das Minas
Era nesse contexto, em fins do século XVIII, que os vigários colados de várias freguesias
se reuniram com a finalidade de remeter, à Coroa portuguesa, representações que continham
seu parecer sobre o que consideravam ser um dos maiores problemas das Minas. Acusava-se a
permanência de regulares na capitania e a desordem causada por ordens terceiras e irmandades.
No caso do Carmo e São Francisco, como os regulares destes institutos não podiam se
estabelecer nas vilas, enviavam da Província, no Rio de Janeiro, vários clérigos seculares, com
patentes de comissários, para fundarem ordens terceiras em todas as comarcas. Estes
comissários, que passaram a se alocar em altares da matriz, quiseram celebrar suas funções
independentes dos párocos, e persuadiram os terceiros a edificar capelas suntuosas, realizando
festas solenes, missas cantadas e enterros sem assistência, autoridade e licença dos vigários das
matrizes de que eram filiais. Tais comissários despertaram o entusiasmo dos terceiros de que
possuíam a regalia e o privilégio de serem independentes. A origem dos conflitos estava na

931
932

Ibidem, p. 62-63.
Ibidem, p. 71.
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atuação dos clérigos. Os terceiros eram em sua maior parte mineiros, roceiros e ocupantes de
cargos civis, formando “partido insuperável” que combatia a jurisdição paroquial.933
Quanto às irmandades, exemplificavam que os pretos e os mulatos, abundantes nas
Minas, em grande parte crioulos e forros, não eram “ultimamente” admitidos nas corporações
dos brancos, fundando outras “para pessoas da sua cor”. Elas passaram a traçar o mesmo
caminho dos terceiros, vendo as isenções reclamadas, bem como o fausto e a pompa de suas
capelas e celebrações. Os capelães, com o intuito de promoverem seus interesses, estimulavam
a vaidade, e alguns se tornavam presidentes das corporações. Com a exceção do Santíssimo
Sacramento, das Almas e do orago das matrizes, as irmandades de pretos ou pardos e as ordens
terceiras eram responsáveis por formar um “cisma” em cada freguesia, e, por isso, eram
extremamente prejudiciais ao Estado, à Igreja, à Fazenda Real e ao Padroado Régio.
As principais festas do ano estariam desertas, como Semana Santa, Páscoa e Natal. Os
fregueses negavam as benesses, moviam pleitos e realizavam festividades indecorosas, com
fogos, representações e músicas profanas. Em “país de Conquista”, e uma capitania como a de
Minas, não se deveria consentir associações de homens “orgulhosos e sistemáticos”, em
oposição à humildade e às virtudes cristãs. Haveria, naquele período, treze ordens terceiras,
“que são outras tantas corporações numerosas unidas”, o que poderia estar relacionado à sua
extensão territorial por meio das presídias, obstinadas no “espírito de liberdade” e de isenção
da jurisdição paroquial. Ou até mesmo da jurisdição episcopal e dos magistrados civis, pois
tornavam-se dependentes dos Gerais do Carmo em Roma e de São Francisco em Castela,
confirmando com eles seus Estatutos,934 lhes enviando volumosos donativos. Ou seja, regendose por confirmação estrangeira.935
Mesmo considerando estas ações grandes abusos, os párocos mencionavam que as
irmandades de pretos e pardos eram as mais arrogantes e orgulhosas,
já por q.’ muitos dos pardos, são abundantes, e dotados de préstimo com q.’ adquirem
a benevolência, e proteção de pessoas poderosas; já porq.’ muitos dos pretos tem a
proteção, e assistência de seus senhores, q’ fazem timbre, e ponto de honra, de
sustentar, e defender as pretensões das Irmandades com q.’ os seus Escravos são
933

AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95.
934
Informava-se que os livros das ordens nunca eram apresentados aos párocos, nem davam contas aos Provedores
das Capelas. AHU. [post. 1793, Fevereiro, 28] REPRESENTAÇÃO dos vigários colados das igrejas paroquiais
do bispado de Mariana a D. Maria I, na qual expõem a corrupção e desordem que grassam nas ordens terceiras e
irmandades de pretos e pardos de Minas. Anexo: requerimentos. AHU-Minas Gerais, cx. 138, doc. 06.
935
AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95.
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Irmãos de sorte q’ estes indivíduos destituídos por sua condição de figurarem ou
terem autoridade alguma, se consideram em uma grande figura, [...] entrando no
Governo dela por Oficiais da Mesa; e vendo-se p.r este modo em estado de poderem
dispor, deliberar, pretender isenções, e contestar a Jurisdição dos Párocos, e do
Prelado [...]; como tem feito repetidas vezes, e o fizeram em Villa Rica as duas
Irmandades dos pretos, e crioulos, q’ conseguindo provimento em um recurso contra
o seu Pároco, puseram luminárias, repicaram sinos, e com bombas, e foguetes do ar
correram tumultuosamente de cruz alçada, fazendo algazarras, p.r toda a Freguesia; e
p.r q’ Vossa Majestade no ano de 1790 mandou por sua Provisão ao Provedor das
Capelas advertisse e fizesse Conter as ditas Irmandades, para não perturbarem a
Jurisdição e direitos Paroquiais; Elas pediram logo vista para embargos, e
convocando o toque de sino os Irmãos, saíram no dia de S.ta Anna em número de
mais de cinquenta com o seu Capelão, levando em braços uma Imagem da Snr.a do
Rosário, em cujas sagradas Mãos puseram um memorial, pedindo ao Gov.or Capitão
General, q’ os ditos embargos se recebessem com suspensão da referida Provisão, e
assim se dirigiram tumultuosa, e desconsertadamente ao Palácio do Governo.936

A narrativa exposta acima faz referência aos trâmites abordados anteriormente,
reforçando dois pontos importantes ao quadro conflituoso travado: a cooperação aliançada com
homens brancos e a conformação de novos espaços de atuação, liberdades e contestação,
levando ao interessante episódio festivo que se constituiu de forma semelhante a um ritual de
revolta. De acordo com os clérigos, a situação se diferia completamente do início do século,
quando estes sujeitos eram ainda humildes, moderados e respeitosos.937 O ponto de partida para
a mudança de atuação era o estabelecimento de suas irmandades, quando tiveram, inclusive,
que competir com os brancos, e muitos senhores passaram a afrouxar sua antiga austeridade e
se fizeram partidaristas do desembaraço e orgulho de seus escravos em suas corporações.
Observou-se a “paixão” que tinham aos crioulos, como aos “próprios filhos”, revestindo-os com
o “espírito da intriga” e o “princípio de libertinagem”. Ao requererem isenções e privilégios,
teriam a justiça como aliada, por serem os escrivães e oficiais dos Auditórios seus senhores e
apaniguados, ou, ainda, por serem irmãos de fé em mesmo sodalício.938 Embora os clérigos
abordassem um contexto generalizado de investimento dessas associações em se distanciarem
da jurisdição eclesiástica, nas Minas seriam os maiores “seminários de discórdia”.939

936

AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95, f. 07-08. Grifo nosso.
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AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95, f. 08.
938
AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95, f. 09.
939
Os párocos abordaram conflitos com os terceiros, como, por exemplo, quando “indo o vigário de V. Rica assistir
ao Casamento de uns Fregueses seus, que alcançaram despacho do vigário da vara para serem recebidos na Capela
dos Terceiros de S. Francisco, o comissário dela mandou ao sacristão fechasse as portas, e não deixasse entrar na
capela o vigário, e com efeito não entrou, nem se celebrou o matrimônio”. Ou ainda quando “mandando o Visitador
do Ordinário, em ato de Visita que fez, ficassem interditas as sepulturas da Capela dos Terceiros do Carmo do
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As irmandades de pretos e pardos não estariam respeitando os direitos paroquiais, ainda
que seus Compromissos estipulassem essa ordem em sua aprovação. Por fim, após concluírem
sua longa descrição dos fatos, os vigários unidos requeriam mudanças drásticas à Rainha, como,
por exemplo, que as ordens terceiras não tivessem mais comissários particulares, mas que
fossem os próprios párocos; que suas festividades fossem realizadas nas matrizes, ficando seus
templos servindo de hospitais para os terceiros pobres, celebrando apenas missas rezadas; que
não pudessem pretender isenções, sendo consideradas simples devoções, embora lucrassem
com indulgências e graças espirituais; além de que todas as irmandades tivessem suas mesas e
demandas assistidas e aprovadas pelos párocos.940
Outros requerimentos foram enviados ao Conselho Ultramarino para recriminar o estado
de corrupção gerado por irmandades de “homens de cor” e ordens terceiras nas comarcas das
Gerais, e em alguns deles vemos a agência específica do vigário colado de São João Del Rei,
Antônio Caetano de Almeida Vilas Boas, que ao assumir a matriz, em 1776, aparecia envolvido
em atritos quanto à autogestão da ritualística confraternal pelos capelães. Um conflito acerca
da presidência eleitoral no Rosário ocorreu em 1782, envolvendo também o Ouvidor Luís
Ferreira de Araújo Azevedo, que se colocava ao lado dos grêmios na autonomia do culto. Para
além das queixas aos distúrbios causados pelas capelanias, o pároco questionava a teia de
relações políticas forjada entre os confrades e o ouvidor, que também era provedor do
Santíssimo Sacramento e protetor da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. O ouvidor
expediria mandado de prisão ao vigário, que teve de se retirar da capela dos pretos de forma
vexatória, prometendo tecer denúncias sobre o capelão ao bispado de Mariana.941
O clérigo acionou os tribunais régios. Entre os documentos reunidos no requerimento
enviado, havia a solicitação do vigário, enviada ao escrivão da Provedoria das Capelas, para
que este atestasse e certificasse se as ordens terceiras da vila possuíam compromisso
confirmado, se prestavam contas, se obtiveram licença régia para edificar capela e se não se

Arraial do Tejuco, enquanto estes não pagassem as Fábricas que deviam à Matriz, e estando pendente o Recurso
que interpuseram faleceram dois Terceiros, que o Pároco foi buscar para os sepultar na Paróquia, visto o interdito
posto na Capela, mas os Terceiros que acompanharam os Enterros, no meio do caminho foram com os corpos para
a Capela, e os sepultaram nas sepulturas interditas”. AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das
igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem
ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95, f. 12-13.
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AHU. [post. 1777] Representação dos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana sobre o
direito que tinham de não se estabelecerem sacerdotes nem ordens religiosas no seu Bispado, o que não estava a
ser cumprido. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 95, f. 17-18.
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DELFINO, Leonara Lacerda. Entre o pároco e o capelão: os rosários de São João del-Rei e a defesa da
autogestão dos bens sagrados. Rev. Hist. UEG - Morrinhos, v. 08, n. 02, e-821917, jul./dez. 2019, p. 08. Em
reforma estatuária de 1787, com respaldo do ouvidor, os confrades tentaram, mais uma vez, limitar as investidas
do pároco, mas a Mesa da Consciência se manteve a favor dos direitos paroquiais, em 1789.
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sujeitavam à matriz. Em 1793, João Pereira Duarte, escrivão da Provedoria, atestava que, após
se informar com pessoa de sua “confidência”, “antiga neste país” e que “tem servido alguns dos
primeiros cargos da Mesa” do Carmo, constava que a mesma se governava por Estatutos
sujeitos à respectiva Religião e Comissário Geral e Visitador, não pretendendo buscar
aprovação régia. Sua igreja foi ereta sob a inspeção do ordinário, mas sem a confirmação de
Sua Majestade, na forma de suas reais ordens e alvarás, como citado nos Estatutos da Ordem
de Cristo ou no Alvará de 11 de outubro de 1786.942
Também em 1793, de acordo com outra certidão do mesmo escrivão da Provedoria das
Capelas, todas as irmandades foram notificadas da obrigatoriedade de confirmação dos
compromissos em 1765, por ordem da Mesa da Consciência e Ordens, conforme documento
registrado no Livro de Ordens Régias. Uma das irmandades avisadas, em 20 de novembro, era
a de Santa Efigênia e Santo Elesbão, existente em altar próprio na Capela da Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Monte do Carmo da vila de São João. No entanto, a corporação não
apresentava o compromisso e nem mesmo suas contas. Segundo o vigário, isso ocorria porque
os terceiros queriam que a agremiação fosse considerada isenta e independente apenas por estar
localizada em seu templo. Vale lembrar que as devoções aos santos pretos geralmente existiam
nas capelas do Rosário, embora não tenhamos informações sobre a origem, a atuação e o perfil
social desta corporação sita no Carmo. Como devoções carmelitas, ela pode ter servido de
referência e estímulo aos devotos africanos e afrodescendentes da vila e nas Minas.943
Já em 1794, os vigários informavam sua concepção da ação política local e se
queixavam do grande receio por todo o Brasil se encontrar inundado por semelhantes
associações, sem que se saiba, ao menos, seu número total e de quantos indivíduos eram
compostas. Ao explorarem o “sistema criminoso” que as envolvia em Minas, utilizaram um
vocabulário político e ressaltavam serem bem conhecidos os danos causados aos Estados
Soberanos, visto que muitas eram convertidas em “conventículos sediciosos”, origem de
“funestos acontecimentos”, mencionando o exemplo da inconfidência.944 No ano seguinte, em
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AHU. [post. 1793, Fevereiro, 28] REPRESENTAÇÃO dos vigários colados das igrejas paroquiais do bispado
de Mariana a D. Maria I, na qual expõem a corrupção e desordem que grassam nas ordens terceiras e irmandades
de pretos e pardos de Minas. Anexo: requerimentos. AHU-Minas Gerais, cx. 138, doc. 06, f. 08-11.
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Também foram exemplificados conflitos com a Ordem do Carmo em relação aos ofícios solenes realizados sem
a licença e presença do pároco em São João Del Rei, com atestados de testemunhas. Além desse documento, é
possível verificar que o conflito se manteve nos anos seguintes, como as críticas apontadas pelo vigário Joaquim
Mariano da Costa Amaral Gurgel, em 1809. Os terceiros também se recusariam a prestar contas ao Provedor de
Capelas da Comarca. As Irmandades do Rosário e das Mercês também se queixariam do mesmo pároco. Cf.
MARTINS, William de Souza. Op. cit., p. 528-531.
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AHU. [1794, Março, 20] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as representações feitas pelos vigários
colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana, em que relatavam o estado de relaxação a que tinham
chegado a ordens terceiras, as irmandades e as confrarias. AHU-Minas Gerais, cx. 139, doc. 10, f. 03-05.

250

21 de maio, D. Tomás Xavier de Lima, Marquês Mordomo-mor do Palácio de Queluz, remetia
uma resposta sobre a consulta dirigida à Rainha, pelo Conselho Ultramarino, em nome do
Senhor Conde de Rezende, sobre as representações dos vigários. Estando de acordo com as
sugestões enviadas pelos conselheiros, era ordenado que fossem ouvidos apenas dois confiáveis
governadores da capitania que estavam no Reino, D. Rodrigo José de Meneses e Luís da Cunha
Meneses, com o intuito de que a questão se mantivesse em máximo segredo, e que, para evitar
inconvenientes futuros, que o Conselho mantivesse maior vigilância no exame dos
compromissos. Os conselheiros sugeriam que as medidas fossem tomadas com prudência, para
que não se exaltasse mais os ânimos nas Minas, sendo necessário que as informações passadas
pelos vigários fossem checadas, não recomendando mudanças bruscas nos costumes que, com
certa liberdade, envolviam a ereção das associações leigas no Reino e em suas conquistas.945
Os dois governadores informantes reconheciam os inconvenientes citados como
“sequela” do “abuso” a que se tinha chegado com a “introdução e isenções” das irmandades e
ordens terceiras, mas julgavam que as representações dos vigários eram exageradas, sendo eles
também reconhecidos por sua ambição. Cabe frisar que Luís da Cunha Meneses atuou como
protetor da Irmandade das Mercês em 1783, bem como, anteriormente, o filho de Rodrigo José
de Meneses, D. Manoel, em 1780 e 1781.946 Vínculos construídos que seriam levados em
consideração na hora de emitirem parecer. Mantinha-se entre os ex-governadores e os
funcionários régios a ideia de que era necessária a maior inspeção dessas associações leigas,
pois, visto pela experiência, elas podiam ser fatais e perniciosas às desordens e aos abusos da
religião. Ainda que não encontrassem providências específicas a este respeito, houve sempre
muito cuidado nesta matéria, observando-se as Leis Romanas e também as Partidas traduzidas,
no tocante à pretensão dos ordinários quanto à aprovação e fiscalização. Fora entendido por
letrados que os ordinários em suas dioceses podiam autorizar a ereção dessas corporações, mas
isso não queria dizer que elas poderiam ser permitidas por Prelado estrangeiro e ainda pelo
Sumo Pontífice com total independência do Supremo Poder Imperial. Considerava-se um
absurdo e de consequências perigosíssimas deixar a direção espiritual dos vassalos à autoridade
estrangeira, sem aprovação dos soberanos.947
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AHU. [1794, Março, 20] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as representações feitas pelos vigários
colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana, em que relatavam o estado de relaxação a que tinham
chegado a ordens terceiras, as irmandades e as confrarias. AHU-Minas Gerais, cx. 139, doc. 10, f. 32-38.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
947
Como o Carmo de Vila Rica, que pretendia se isentar da confirmação régia por considerar legítima apenas a
subordinação às ordens regulares. Era exemplificada a edificação de seu templo, autorizada por concessão da
Câmara em 23 de agosto de 1755, com a condição de ser apresentada a confirmação régia, nunca verificada. Sua
atuação foi iniciada ainda na Capela de Santa Quitéria, sendo referidos por isso como “intrusos”. AHU. [1795,
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Autoridades régias, como a Mesa da Consciência e Ordens e o Conselho Ultramarino,
tenderiam a se manter ao lado dos párocos nessa constante contenda sobre “direitos paroquiais”,
por vezes recorrendo criticamente a episódios dos terceiros carmelitas de forma exemplar.
Ainda assim, uma série de conflitos com diferentes párocos em Vila Rica, e principalmente na
Freguesia de Antônio Dias, exaltaria os ânimos daquela comunidade de fiéis por longos anos.948

3.3.4 Muda-se o vigário, mas ficam os conflitos
Uma representação foi enviada à Mesa da Consciência e Ordens pelo Rosário do Alto
da Cruz, na qual os confrades se intitulavam como os etíopes, crioulos, pretos forros e cativos,
“resgatados do paganismo” e “remidos em corpo”. Os primeiros, os africanos, fabricaram à sua
conta a capela na qual fizeram altar à Virgem, possuindo compromisso aprovado. Para tanto,
edificaram, ornaram e paramentaram o templo com o necessário para a decência do culto, sem
ajuda ou favor de pessoa alguma, ainda que sendo miseráveis e muitos sujeitos à escravidão.
Também pagavam seu capelão, sufragando e enterrando seus irmãos, “furtando os dias livres
do cativeiro, concedidos ao descanso”, arriscando suas vidas pelas “entranhas da terra, sem
verem a luz do dia, a fim de extraírem para o suprimento dos cargos da sua Irmandade”.949
Os irmãos não deixaram de alertar sobre os desentendimentos com o novo pároco, João
Antônio Pinto, que perturbava a paz querendo cantar as missas nas suas festividades, em
“desprezo criminoso” às determinações concedidas no 15º capítulo de seu compromisso. Como
vimos, na interpretação do item as missas cantadas seriam facultadas ao capelão. Eles
informavam a relação aliada entre o pároco e o Ouvidor Antônio Ramos da Silva Nogueira –
que como abordado anteriormente solucionou a questão em benefício da paróquia –, “seu
parente por sanguinidade”, e diziam que o clérigo teria alguma razão se a capela fosse uma
filial, mas era distante da matriz, que para ela nada concorreu, e se o ato de cantar missa fosse
direito paroquial, como não era considerado, decidido pela Sagrada Congregação dos Ritos em
Maio, 21] Lisboa AVISO do [Ministro assistente ao despacho e secretário de Estado dos Negócios do Reino],
marquês mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima], ao [presidente do Conselho Ultramarino], Conde de Resende
[D. António José de Castro], ordenando que informasse pelo seu parecer sobre a representação dos vigários colados
das Minas Gerais a respeito da criação de novas confrarias e irmandades. AHU-Minas Gerais, cx. 140, doc. 19, f.
12-14, 16. Viajantes que estiveram nas Minas no século XIX também relataram críticas semelhantes das
percepções dos clérigos locais. “Tão grandes privilégios foram concedidos às ordens terceiras do Carmo e de Santo
Antônio, que frequentemente, são vistas a lutar com sucesso contra uma das autoridades mais respeitáveis para os
cristãos, a autoridade de seus pastores.” SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas províncias..., op. cit., p. 84.
948
AGUIAR, Marcos Magalhães. Tensões e conflitos..., op. cit., p. 61.
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AHU. [ant. 1777]. REPRESENTAÇÃO da Irmandade dos Etíopes, Crioulos, Pretos e Cativos de Vila Rica de
Ouro Preto, expondo as dificuldades que tem em fazer seu culto na Capela de Nossa Senhora do Alto da Cruz e
pedindo que lhes seja confirmado o compromisso. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 82, f. 01. A data e a descrição
na catalogação não são precisas, sendo a representação posterior, se referindo a um compromisso já aprovado.
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1703, pelo Papa Clemente em 1704, e nas Constituições de Benedito XIV. Embasados nessas
informações, que se repetiam nas causas das Mercês, eles recriminavam o clérigo por ambição
de levar pela missa cantada 4$800 réis, novena 5$600 réis, cera 3$600 réis, além de pagamentos
de diáconos e sacristão. E arrematavam a denúncia retomando a aprovação do Compromisso,
por Sua Alteza Real, como Pároco do Mestrado da Ordem de Cristo, acusando o clérigo de
invalidar o indulto soberano em prol da soberba pessoal.950
Em seu Compromisso de 1733, a Irmandade do Rosário do Alto da Cruz já estipulava
seu interesse pelo afastamento do pároco de suas funções, sendo as reuniões presididas pelo
capelão e pelo juiz, reconhecendo apenas sua subordinação ao bispado e aos “Doutores
Corregedores”. No regimento constava que a Mesa Administrativa deveria possuir oficiais
pretos, com exceção do escrivão e do tesoureiro, que poderiam ser brancos. No entanto, era
esclarecido que, quando houvesse irmãos pretos (ou ainda crioulos) capazes de ocupar estes
cargos, como era sabido que existiam, eles deveriam ter preferência. A confraria estava aberta
à entrada de fiéis de todas as qualidades, “sendo Católicos Romanos”, e todos lucrariam com
privilégios e indulgências com os quais a corporação era enriquecida, justificando o interesse
pela filiação de muitos homens brancos, como se vê também na descrição do livro de assento
específico para estes confrades. Era reafirmado que, embora a entrada estivesse liberada para
todos os devotos, as disposições e o governo da irmandade ficavam a cargo dos irmãos pretos,
com a exceção do tesoureiro, escrivão e capelão, que poderiam ser de outras qualidades e
participar das decisões. Os capítulos 14º e 15º foram os mais audaciosos, nos quais se buscou
legitimar a independência da paróquia e da fábrica da matriz, e garantir a atuação de seu capelão
na realização de ofícios solenes, sepultamentos e presidência de eleições, cabendo ao vigário
apenas a encomendação e a “cruz da fábrica” no acompanhamento dos falecidos.951
Nesse contexto, outra onda de contendas na Irmandade das Mercês desenrolou-se, então,
com o novo vigário, a respeito da realização de missas cantadas pelo capelão, da autonomia na
presidência de eleições e de isenções de pagamentos à matriz, como os sepultamentos (sob a
alegação de estarem alocadas em capelas particulares, não filiais), expressa em longos anos de
950

AHU. [ant. 1777]. REPRESENTAÇÃO da Irmandade dos Etíopes, Crioulos, Pretos e Cativos de Vila Rica de
Ouro Preto, expondo as dificuldades que tem em fazer seu culto na Capela de Nossa Senhora do Alto da Cruz e
pedindo que lhes seja confirmado o compromisso. AHU-Minas Gerais, cx. 111, doc. 82, f. 02. Ver também: AHU.
[1800]. AUTO de Agravo entre os oficiais da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz, de Vila
Rica, e o reverendo provisor do Bispado da cidade de Mariana. AHU-Minas Gerais, cx. 152, doc. 05.; [ant. 1801].
REQUERIMENTO do juiz, mesários e demais irmãos pretos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Alto
da Cruz da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias de Vila Rica, pedindo a observância do cap.
01 do seu compromisso, a fim de que o capelão cante missa nos dias das festividades, não obstante qualquer
impugnação do pároco da dita freguesia. AHU-Minas Gerais, cx. 157, doc. 42.
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APNSCAD. Compromisso da Irmandade de N. S. do Rosário dos Pretos, 1733-1788. A transcrição do
Compromisso foi cedida por Andressa Antunes, a quem agradeço mais uma vez pela contribuição.
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documentos avulsos, sem informações detalhadas, como termos de reunião e correspondências.
Em 13 de dezembro de 1799, o procurador fora notificado pelo escrivão da Ouvidoria sobre um
requerimento do vigário para que a irmandade não cantasse missas ou fizesse novenas sem seu
beneplácito. A agremiação deveria se defender, aconselhada por doutores.952
Os mesários advertiam sobre o dano que poderia ser causado pelo fato de alguns irmãos,
que por ignorância ou maliciosamente, caíam nas graças e amizades do Vigário João Antônio
Pinto, que novamente os perturbava. E alertavam para que não fizessem acordos informalmente,
já que eles pretendiam mostrar pelos meios ordinários não serem atos paroquiais o cantar missas
e fazer novenas solenes nas capelas que não eram filiais da matriz e guizadas por sua fábrica.
O pároco intentava rogar as regalias que eram consideradas legitimamente desta irmandade,
como declaravam constituições papais, além de ser uma matéria tantas vezes julgada pelos
tribunais régios. Se alguém desrespeitasse o que era estabelecido, se unindo ao pároco e
firmando tratos sem deliberação da Mesa, seria obrigado a pagar os prejuízos que por sua causa
viessem a esta irmandade, sendo riscado, além de reconhecido por inimigo e traidor.953
As consequências de tantos anos de conflitos travados com os párocos chegaram, e em
31 de agosto de 1800 era elaborado termo a respeito da festa das Mercês, a ser comemorada,
em 26 de outubro, apenas com missa rezada, sem música, e assim também as novenas, para que
fossem feitas pelo capelão. A partir de então, anos se seguiram com solenidades celebradas com
missas rezadas.954 Dois anos depois, os irmãos informavam ao vigário que, em virtude de Breve
Apostólico, alcançaram sete jubileus em cada ano, todos com absolvição geral. Um dos jubileus
estava declarado pela Santa Sé Apostólica para o dia de Quinta-feira Maior, sendo necessária a
celebração de missa com toda a solenidade. Dessa forma, amparados na aquisição de
importantes privilégios, suplicavam a devida licença para expor o Santíssimo Sacramento no
sacrário da sua capela, por seu capelão comissário Francisco Manoel da Silva. Era preciso
examinar a decência do sacrário para que se concedesse a faculdade pedida.955 O capelão, por
sua vez, era também irmão da Irmandade do Senhor dos Passos e das Ordens Terceiras de São
Francisco, Carmo e São Francisco de Paula, demonstrando conexões existentes.956

952

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida e
remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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Cf. quadro 27 em anexo, PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 335-3366.
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Um novo termo era elaborado em 18 de novembro. No dia antecedente os mesários
foram notificados, a requerimento do vigário, para não conferirem posse aos eleitos, por não
considerar a eleição legítima pela ausência de sua atuação na presidência da Mesa. Segundo os
irmãos, os capelães presidiam as eleições, como prescrevia o capitulo sétimo de seu
Compromisso. A notificação era encaminhada a fim de prejudicar a causa pendente em Lisboa,
e determinavam os confrades, “a uma voz”, que o procurador se aconselhasse sobre a matéria,
e, seguindo os melhores pareceres, requeresse vista à notificação.957 Como passaram a realizar
festas com missas rezadas e celebrar jubileus, o pároco encontraria outros meios para intervir,
em represália, como a presidência de eleições e a encomendação dos corpos dos falecidos.
Já em correspondência enviada ao capelão Francisco Manoel da Silva, em 21 de
setembro de 1803, era informado que, ao sepultar os confrades, ele os encomendava, revestido
de capa de asperges e estola, sendo ato contra os direitos privativos do pároco.958 João Antônio
Pinto, que remetia a carta, pedia licença para usar da ação que lhe competia em tal caso, visto
que a irmandade não possuía privilégio para que o seu capelão pudesse assim praticar. E
complementava lamentando o fato, já que não agia “contra o senhor Francisco Manoel, porém
sim contra o capelão das Mercês”. Em 22 de março do ano seguinte, diziam os confrades que,
por ordem do bispo, estavam notificados vários sacerdotes daquela vila para assistirem, em
Quinta-feira Maior, a benção dos santos óleos, sendo um deles Francisco Manoel da Silva, atual
capelão da confraria. E pela razão de terem seu jubileu neste dia, precisavam de quem lhes
lançasse benção ou comunicação das indulgências, que por indulto apostólico gozavam os
“Mercenários”, implorando que se aliviasse ao dito capelão da mesma notificação, recebendo
despacho favorável do Provedor, no ano seguinte.959
Em 26 de fevereiro de 1804, um novo termo fazia menção à apelação e seguimento da
causa de libelo movida pela irmandade. O procurador se manifestava sobre a audiência do dia
21, julgada a favor do vigário no tocante à eleição realizada sem sua assistência. Para os irmãos,
as eleições não correspondiam a direito paroquial, nem havia direito canônico algum que
favorecesse o vigário contra as confrarias e capelas que não fossem socorridas pela fábrica da
matriz. Ouvindo o parecer de advogados, foi determinado que apelassem da referida sentença
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02,
prat. 41, est. 09.
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Nesse mesmo ano era eleito o irmão Capitão Antônio Ferreira Veloso como procurador da corporação nas
causas judiciais, se submetendo às determinações dos oficiais da mesa e recebendo duas oitavas e meia de ouro
por mês durante as demandas movidas. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº
7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
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remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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para a Relação do Distrito, rogando ao tesoureiro, Ventura da Costa Rangel, que assistisse com
a despesa necessária por empréstimo.960
Os conflitos chegaram à instância superior na Relação do Distrito, no Rio de Janeiro,
em 1805. O Acórdão961 recebido dizia que “menos bem julgado” foi, pelo Ouvidor da Comarca
de Vila Rica, na qualidade de Provedor das Capelas, ao considerar nula e espoliativa a última
eleição realizada pelos réus, sem a presidência e intervenção do reverendo autor e apelado, seu
pároco, e em mandar que os mesmos réus se abstivessem de o espoliarem do mesmo direito
para o futuro. Embora houvesse na vila igreja matriz, a irmandade ré nunca se presumira erigida
por autoridade do prelado eclesiástico, sendo administrada por confrades com rendas seculares,
e nas eleições ou tomadas de contas se governavam como confrarias leigas. Informava-se que,
de acordo com as leis do Reino, sendo as confrarias ou irmandades de jurisdição real, aos
ministros régios pertencia a fiscalização de contas.
Na visão do vigário, fora preciso acionar a justiça para embaraçar a eleição, visto que
os réus deram posse aos novos eleitos, festejando os cargos, sem ouvirem a prédica devida a tal
solenidade. Quanto à doação da capela, era explicitado que a autoridade eclesiástica não
interviu em sua fundação, o que seria necessário para considerá-la eclesiástica, e, se assim o
fosse, não poderia ser doada aos leigos ou seculares e tiradas do Patrimônio da Igreja, de acordo
com os Sagrados Cânones. O mesmo se observava para as confrarias, pois não bastava terem
seus compromissos aprovados pelos prelados, para serem consideradas eclesiásticas era
necessária a atuação de religiosos em sua ereção. Em caso de dúvidas ou sem provas legais de
criação eclesiástica, as corporações deveriam ser consideradas leigas.
O ato da eleição era leigo, porque não era administração de sacramentos, embora
dissesse o clérigo pertencer-lhe a função, embasado nos Definitórios da Ordem de Cristo. Ao
ser este documento analisado no processo, verificou-se que se tratava da licença para edificação
de templos, mas nada especificava sobre a presidência de confrarias, e isto seria ir o Sumo
Pontífice por si e pelos seus Delegados ou Vigários Grãos Mestres contra as concordatas do
Reino e regalias da Coroa, com choque de jurisdições. A conclusão foi que a eleição era ato
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meramente laical, não ofendendo direitos paroquiais. Revogava-se a sentença do Provedor das
Capelas, cabendo ao autor da ação as custas dos autos que o condenavam.962
Um segundo documento acompanhava este anterior, um requerimento dos irmãos
solicitando que o escrivão do Juízo dos Feitos da Coroa e Fazenda Real da Relação, da cidade
de São Sebastião do Rio de Janeiro, passasse por certidão os autos de apelação nos quais os
suplicantes foram apelantes contra João Antônio Pinto Moreira. Certificava-se que, vendo os
autos de apelação, vindos do Juízo da Provedoria das Capelas da Comarca de Vila Rica, foi
proferido Acórdão revogatório da sentença da instância inferior a favor dos apelantes, contra o
apelado, e este agravara ordinariamente para o Tribunal da Suplicação, cujo Agravo foi
concedido por Acórdão de 17 de agosto de 1805. Até aquele momento não se tinha
encomendado a cópia dos autos por parte do agravante e nem aparecido um procurador que
cuidasse da expedição do Agravo ordinário.963
É interessante observar que as contendas foram expostas em correspondência trocada
com a confraria de São João Del Rei, em cuja vila também se desenrolavam disputas
semelhantes. Os confrades de Vila Rica contavam que estavam sendo perseguidos há algum
tempo por pleitos injustos, com os quais o vigário almejava se apossar de todos os seus atos,
como a presidência em eleições. Sobre este ponto, diziam ter sido citados a um libelo, no qual
ficou a confraria vencedora, por Acórdão do Tribunal da Relação do Distrito, que se achava no
cartório das execuções. Como não era aceito que o capelão ou qualquer outro sacerdote cantasse
missa, com pena de suspensão, os irmãos informavam que os sacerdotes em geral ficaram
temerosos de serem suspensos e impedidos de atuar em outras funções.964
Em 1806 também se estabeleciam conflitos em torno dos sepultamentos. Diziam os
oficiais que, pretendendo o pároco daquela freguesia, com capciosos meios, esbulhá-los da
antiquíssima posse de doze sepulturas, concedidas aos suplicantes há mais de sessenta anos,
passava a não querer ir e nem mandar encomendar os corpos dos irmãos falecidos, deixandoos ficar dois ou mais dias corruptos sobre a terra, assim como se sucedera com o falecido Luiz
da Silva. Este foi mandado enterrar apenas com o despacho do Vigário da Vara José Martins
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Machado. Como a constituição do bispado determinava que, na ausência do pároco, qualquer
sacerdote poderia encomendar, requeriam os oficiais que se concedesse vênia ao capelão para
os casos em que não aparecesse o vigário ou seu vice-gerente, evitando a indecência que resulta
da corrupção dos corpos, e o despacho recebido autorizava o que pediam.965 Dessa forma, notase que os resultados das contendas oscilaram no decorrer de muitos episódios conflitantes, bem
como nos pareceres de diferentes instâncias em pelo menos quatro décadas de processos
judiciais que movimentavam a comunidade de fregueses de Antônio Dias.

3.3.5 A luta confraternal da paróquia ao bispado
Anos depois, munidos da Imperial Provisão de 21 de novembro de 1822 que concedia
vários privilégios, uma correspondência, em 17 de fevereiro de 1823, era endereçada ao Bispo
Diocesano D. Frei José da Santíssima Trindade, pelos oficiais da Irmandade das Mercês de
Antônio Dias. O contato era feito em razão do despacho dado pelo prelado a um requerimento
do pároco, pretendendo dar fim aos incalculáveis prejuízos e fadigas movidos pelos
antecessores do atual suplicante, que por suas ambições causavam a “uma devota congregação
da Redenção dos Cativos”, de “irmãos miseráveis pelo acidente de suas cores”, e “tão pobres”,
que “boa parte vive sujeita”. Mais uma vez, os confrades recorriam a elementos retóricos
articulados à pobreza que os desqualificavam e os inferiorizavam no âmbito temporal, embora
suas práticas religiosas os valorizassem no espiritual. Para eles, a confraria nunca teria tido a
intenção de prejudicar as benesses ou usurpar administrações de sacramentos, que eram
privativos ao Ministério Paroquial. Ações de graças, missas solenes e exortações não seriam
consideradas atos paroquiais, conforme os Decretos da Sagrada Congregação dos Ritos e o
Decreto Urbis e Orbis de 12 de janeiro de 1704, que sancionou e proclamou Benedito XIV em
suas instituições. Os fiéis se mantinham ancorados na justificativa, expondo que a estes decretos
se opunham os eclesiásticos curados, e informavam sobre a documentação alcançada do Juízo
da Coroa, rogando que o bispo oficialmente permitisse aos capelães cantarem missas e novenas,
ordenando aos párocos que não os inquietassem.966
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Era alertado que a Provisão do Desembargo do Paço, de 27 de outubro de 1794, não
tinha sido eficaz. Ela ordenava aos párocos que não se intrometessem com as irmandades
seculares, impondo-lhes penas por serem as irmandades de “imediata jurisdição da Soberania”.
Para eles, não era de se estranhar, por isso, que o atual pároco recorresse ao bispado, pelos
mesmos meios que seus antecessores, por imediata jurisdição. Por este meio, os párocos da
freguesia vinham conseguindo, há 24 anos, postergar e tornar ilusórias ou impossíveis de
cumprir todas as leis, decretos, ordens, autoridades e julgados dos Sumos Pontífices, canonistas,
soberanos e magistrados. E eles supunham, em sua retórica, que o mesmo não aconteceria, desta
vez, com o atual, iluminado e imparcial apostólico prelado.967
Os “suplicados pobres e rústicos” sabiam, por “amargas experiências”, consultas a
letrados e demandas suscitadas, que a atuação de seu capelão não deveria ser considerada ato
paroquial, e se ancoravam na Provisão Imperial concedida à confraria, já que, em sua
presidência, seu comissário poderia oficiar as missas, e, por assim se ter decidido por sentenças,
já praticavam os comissários das ordens terceiras da vila, “não se contemplando agora a
confraria suplicada com menos privilégios”. Solicitava-se para que daquele momento em diante
fosse mandado sobrestar a pena de suspensão e desagrado episcopal aos clérigos que cantassem
missas, novenas ou outras ações de graças nas capelas das ordens e irmandades seculares.968
Os irmãos mercedários tentavam, de todas as formas, alcançar legitimidade para a
realização de suas funções solenes, algumas vezes obtendo êxito, mas em geral sofrendo uma
série de empecilhos pelas autoridades civis e eclesiásticas.969 Ao que parece, eles tentaram uma
aproximação com o bispo, estabelecendo uma boa aliança que poderia representar a solução
para seus problemas. Em reunião em 1827 era prior Manoel da Costa Ataíde. Entretanto, estava
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presente o ex-prior, o Capitão Manoel José Barbosa, com uma procuração do atual que estava
impossibilitado de comparecer, possivelmente por seus ofícios. Era benfeitor e protetor das
Mercês naquele ano D. José da Santíssima Trindade.970 As boas relações não se mantiveram
por muito tempo. Se era do interesse da irmandade tecer alianças, com o intuito de obter auxílio
nas causas movidas, parece que a estratégia não foi bem-sucedida. Em 1828 o procurador
comunicava sua iniciativa de obter do bispo a reparação da ofensa recebida por parte do pároco,
para não prosseguir as novenas sem licença. Não sendo atendidos, foi resolvido que seguissem
os meios indicados nas leis, interpondo um recurso contra o prelado para o Juízo da Coroa.971
Em março foi entregue em cartório uma petição e outros documentos, por parte da
confraria (pelas mãos de seu procurador e solicitador de causas o Alferes Antônio Teixeira
Alves), referente ao pedido feito pelos confrades para que os Acórdãos alcançados
anteriormente finalmente fossem cumpridos.972 Dessa forma, uma nova tentativa seria colocada
em curso anos depois, e os Acórdãos do Juízo da Coroa de 07 de fevereiro de 1789, o Assento
do Desembargo do Paço de 06 de julho de 1791 e o Acórdão da Relação do Distrito de 25 de
maio de 1805 foram apresentados diretamente ao bispo. O Vigário da Vara Dr. Ignácio de Souza
Ferreira973 consultou o pároco, e, tendo em vista seu parecer, informava que os suplicantes
deveriam usar dos meios ordinários.974
A resposta do vigário da freguesia, José da Cunha Mello, alegava que o que pretendiam
os suplicantes consistia em nada menos do que uma inteira usurpação do direito paroquial, pois
desde 1818 ele se achava servindo na matriz e nunca vira os irmãos exercitarem as funções que
pretendiam. Além disso, dizia que eles não se atreveram a embaraçar que o Vigário Antônio da
Rocha Franco, seu antecessor, cantasse missa na capela em 1810 (este tornou-se membro da
irmandade em 1812, atuando como definidor, e, ao que parece, manteve uma boa relação).975
Porém, a partir de 1823, pretenderam cantar missa pelo capelão, arrogando o privilégio de
ordens terceiras, e, para isto, recorreram para lhes conceder esta graça, que já havia lhes sido
negada, a vista da resposta dada por insinuação do Vigário Rocha, mostrando que a jurisdição
de seus comissários consistia em presidir missas, professar membros, assistir a seus exercícios
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espirituais, dar-lhes hábitos e absolvição da Ordem. Ainda existia um pleito entre os oficiais e
um pároco precedente, julgado inicialmente a favor do clérigo, tendo recorrido os irmãos.
Já no dia 11 de abril de 1828, em casa de morada do Ouvidor Geral Cornélio Ferreira
França, ocorria audiência em que a agravante, “com o devido respeito”, ratificava o Agravo
interposto ao despacho negativo dado pelo bispo da diocese. Em compulsória, esclarecia-se o
motivo da queixa e do recurso, que era a violência praticada pelo ordinário, contendo notória
usurpação da autoridade imperial, sendo negado aos agravantes o que já lhes fora julgado com
inteiro conhecimento de causa e decidido por Acórdãos e Assento do Desembargo do Paço. A
ação ocorria por bem do provimento que obtiveram do recurso interposto sobre as censuras
fulminadas sobre eles, e do Acordão da Relação, naquele ano existindo como Casa da
Suplicação da Corte do Império, que decidiu ilegítima a força com que o pároco da freguesia
lidara com os agravantes. Os irmãos justificavam o fato de sempre recorrerem ao Juízo da
Coroa, meio considerado mais seguro, de forma que não lhes fosse dificultada a interposição
de Agravo, e solicitavam que fossem “desoprimidos” e inteirados em todas as regalias,
implorando ao Imperador provimento que obrigasse o bispo a deferir-lhes com integral reforma
do seu despacho. Em 15 de abril o ouvidor dava despacho para que se passasse mandado,
nomeando para adjuntos no Agravo o Desembargador Bernardo Pereira de Vasconcelos e o
Doutor Joaquim José da Silva Brandão.976 Nota-se que, nesse momento, anos depois e com a
mudança dos sujeitos envolvidos, as autoridades eclesiásticas pareciam não estar cientes de
todo o percurso de décadas anteriores, e os confrades, por sua vez, se amparavam em novas
justificativas e desconheciam ou omitiam informações que os prejudicassem.
Outro requerimento fora enviado pelos mesários, juntamente ao Imperial Decreto
positivo com a elevação à categoria de ordem, bem como as graças espirituais concedidas pelo
Geral da Ordem Mercedária e pela Santa Sé Apostólica, recebidas enquanto ainda era
confraria.977 Desejosos por gozar de todos os benefícios disponíveis, precisavam do Beneplácito

976

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Translado dos próprios autos
de agravo, 1828. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47,
est. 10. Em 30 de maio de 1828, o procurador de D. Fr. José da Santíssima Trindade, o Sargento-mor Manoel da
Silva Cintra, recebia despacho positivo para sua solicitação de confecção de certidão dos Autos de Agravo da
Confraria das Mercês de Antônio Dias, que por recurso foi interposto no Juízo da Coroa contra o bispo. Achavase registrada a autuação de 20 de março, na qual agravava para o Juízo da Coroa o despacho do bispo da diocese,
pelo qual o ordinário negava aos suplicantes o cumprimento dos Acórdãos e Assento recebidos a favor dos mesmos
em recurso sobre a celebração dos atos solenes. Solicitava-se que o escrivão do Juízo escrevesse termo do Agravo
para se ratificar na primeira audiência, recebendo despacho favorável do ouvidor geral em 29 de março. AEAM.
D. Frei Santíssima Trindade. Armário 02, gaveta 02, n. 15, Mercês de Antônio Dias, 1828.
977
Passara-se em Instrumento em Pública Forma, de 20 de dezembro de 1828, o Decreto Imperial de Dom Pedro
elevando a Confraria das Mercês à Ordem Terceira. O Decreto era passado pelo seu Conselho e Deputados da
Mesa da Consciência e Ordens, no Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 1828. E o documento apresentava como

261

Ordinário do Bispado para plena execução dos diplomas. A condução dos conflitos se
modificava, estando os crioulos pautados nas possibilidades abertas por sua nova condição,
possuidora de privilégios dispensados por ordem regular.
O Reverendo Promotor Serafim de Sampaio e Vale, em 23 de setembro de 1829,
informava que os crioulos, depois de atendidos por Sua Majestade, passaram a ter alistamento
de irmãos e atuar nos atos religiosos com tudo que era próprio de uma ordem terceira. Conforme
explicação do Provisor Ignácio de Souza Ferreira, em 20 de novembro de 1829, a corporação
devia abster-se de semelhante procedimento, porque pelos Diplomas só havia o privilégio
externo de usar vestes talares e de preceder as confrarias em procissões, mas, no restante, devia
portar-se como confrades no formulário de entradas na recepção do escapulário, visto que não
mostravam canônica instituição de ordem terceira pela Santa Sé Apostólica.978
Já em 31 de agosto de 1831, um requerimento era remetido ao Imperador pelos irmãos
da então Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês. Achando-se nesta categoria, a qual os
elevou a Alta Munificência de Sua Majestade Imperial, lhes foi outorgado o gozo de todas as
regalias, sendo uma delas, já usufruídas por outras ordens existentes naquela localidade (sendo
citado o Carmo do Ouro Preto), a de seus comissários oficiarem e presidirem as festividades.
Encontrando-se os suplicantes investidos da posse das regalias das ordens por aquela Imperial
Graça, humildemente suplicavam que o soberano se dignasse, por uma Portaria, declarar que
ao seu comissário pertencia, da mesma sorte, oficiar e presidir as solenidades da Padroeira da
Ordem e mais santos fundadores.979
A Ordem também remetia requerimento à Santa Sé, informando que havia alcançado de
Sua Majestade a Graça de elevar a corporação à categoria de ordem terceira. Por isso, agora
suplicavam que lhes fosse concedida Bula ou Breve para que o comissário estivesse autorizado
a professar os irmãos, oficiar e presidir os atos eclesiásticos, somente em sua capela, evitando,
por indulto, conflito de jurisdição. Referia-se, sobretudo, ao tema de conflito latente na
instituição, que fosse de obrigação privativa do seu comissário cantar as missas, conforme o
Ritual Mercenário e Romano. Além disso, os oficiais requeriam autorização formal para erigir
presídias, como as demais ordens, e provisionar vice-comissários que pudessem praticar os atos
religiosos de entrada e profissão em localidades distantes, aumentando o número de irmãos.980
despacho o “cumpra-se” do provedor das capelas e do vigário geral do bispado. AEAM. D. Frei Santíssima
Trindade. Armário 02, gaveta 02, n. 15, Mercês de Antônio Dias, 1828.
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Apenas em 13 de agosto de 1837, contudo, um termo de deliberação da festa estipulava a
exposição do Santíssimo Sacramento, com missa cantada pelo reverendo comissário, sermão e
procissão à tarde, além da posse da mesa, precedendo as novenas com música.981 Esse seria o
retorno das missas cantadas, a partir da oficialização imperial com a aprovação de Estatutos, da
Ordem Terceira das Mercês de Antônio Dias.982 Em suma, como propôs Marcos Aguiar,
os magistrados, a Igreja e os advogados das irmandades reconheciam a inexistência
de legislação específica sobre a questão. A definição precisa e clara dos direitos
paroquiais deveria ser estabelecida por meio da ação dos tribunais palatinos. Estamos
testemunhando uma definição “a quente” da jurisprudência pelos tribunais da coroa,
sob forte pressão das irmandades sobre tema que até então estivera regulado pelo
costume.983

Por fim, pelo compilado do Direito Eclesiástico, Civil e Criminal referente às
associações leigas, produzido pelo Cônego Antônio Xavier de Souza Monteiro e publicado em
1870, a eleição de novos oficiais, por exemplo, deveria ter a presidência do pároco, conforme
legislação canônica de 18 de julho de 1694. No entanto, a norma teria gerado dúvidas e conflitos
de jurisdição, e, no século XVIII, uma provisão régia esclarecia que não havia obrigatoriedade
para confrarias seculares.984 O manual deixa entrever disputas existentes na relação das
confrarias com os párocos. De acordo com a Sagrada Congregação dos Ritos, de 10 de
dezembro de 1703, não competia aos capelães a pública administração do sacramento da
confissão, as funções solenes da Semana Santa ou sepultar os defuntos.985 A exposição do
Santíssimo Sacramento e do Santo Lenho, por sua vez, dependeria apenas da autorização do
bispo, e não do pároco, e tal recurso seria utilizado com o intuito de estabelecer o diálogo
diretamente com o bispado, saltando a intervenção paroquial.986 Em outras celebrações, com a
981

A preservação dos direitos paroquiais prevaleceria, por exemplo, com a reforma do Compromisso do Rosário
de São João Del Rei, em 1841. Cf. DELFINO, Leonara Lacerda. Entre o pároco..., op. cit., p. 11.
982
Para além dos pleitos já existentes, em 1831 novo termo era confeccionado para deliberar sobre uma
reconciliação com o vigário, mas, desta vez, da Freguesia do Ouro Preto, Francisco José Pereira de Carvalho.
Perante o juiz de paz, ele se queixava que a Ordem atuava contra os direitos paroquiais, tendo conduzido a falecida
Laureana Maria da Conceição. Os oficiais alegavam em reunião que a condução, além de ser de obrigação, havia
sido pedida antes do óbito, como confirmava seu irmão Agostinho Luiz dos Santos. A Ordem compareceu à casa
da falecida com o comissário, e, depois de ter o Reverendo João Moreira, com delegação do pároco, feito a
encomendação de costume, a corporação conduziu o cadáver à capela. Eles não compreendiam a questão, pois
sempre atuaram conduzindo confrades daquela freguesia com assistência do comissário. APNSCAD. Irmandade
de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
983
AGUIAR, Marcos Magalhães. Festas e rituais..., op. cit., p. 385.
984
“As eleições das Confrarias [...], sendo de jurisdição secular, não devem elas presidir os Párocos, por se
encontrar isso com várias Provisões Régias e Sentenças do Juízo da Coroa, para se não intrometerem os Párocos
por modo algum com as Confrarias seculares, que são da jurisdição Real (tais são as Misericórdias), com pena de
serem presos e de não serem soltos todos os que direta ou indiretamente concorrerem para que as eleições sejam
feitas de outro modo, além de ficarem nulas e de nenhum vigor. Provisão de 27 de outubro de 1794. São de
jurisdição Real todas as Confrarias que não mostrarem ser fundadas pelos Bispos, ainda que lhes dessem contas.
Provisão de 6 de junho de 1785.” MONTEIRO, Con. Antonio Xavier de Souza. Op. cit., p. 43.
985
Pertencia ao pároco presidir ofícios dos defuntos, sendo seus fregueses, em igrejas confrariais. Ibidem, p. 62.
986
Conforme Concílio de 21 de fevereiro de 1728. Ibidem, p. 60.
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exceção da Semana Santa e tendo a licença do bispo, poderia o capelão celebrar missas cantadas
e ouvir confissões na capela da irmandade sem a licença do pároco.987 A Sagrada Congregação
dos Ritos estipulava a diferenciação entre confrarias eretas em igrejas paroquiais; confrarias em
capelas anexas às igrejas paroquiais; e confrarias em igrejas públicas ou particulares, sem
dependência do pároco quanto aos “atos eclesiásticos”. Por isso as irmandades utilizaram a
retórica de se desvincular das igrejas paroquiais, por serem custeadas pelos confrades.988
Distinguia-se ainda “direitos meramente paroquiais”, exclusivos à igreja paroquial, e funções
que “pertenciam ao pároco”. Essas distinções causavam dúvidas em momentos de disputas pela
autogestão do culto.989
Até o início do século XVIII, era estabelecido que a celebração das missas cantadas não
pertencia aos direitos meramente paroquiais, sendo permitida aos confrades apenas nas festas
mais solenes.990 E “o Capelão da Confraria para poder cantar Missas, sepultar defuntos e ouvir
confissões, tem de pedir licença cumulativamente ao Vigário da Vara e ao Pároco [...]; e além
disto necessita de expressa licença do Bispo”.991 Decretos do começo do Setecentos já
abordariam que para cantar missa, administrar o Sacramento da Eucaristia e expor o Santíssimo
Sacramento bastava a licença do ordinário, não obstante o pároco se opor,992 sendo lícito para
as “festividades mais solenes, com exclusão do Pároco e sem dependência dele”.993 Porém, o
tema gerava controvérsias, visto que em 10 de setembro de 1718 retirava-se a autorização, e,
em 15 de julho de 1719 revogava-se esta disposição, concedendo autorização para realização
das missas por capelão nas festividades do orago do templo.994
O Cônego Monteiro conclui então “que se as constituições sinodais o não proibirem
expressamente ou se não derem este direito ao Pároco exclusivamente, pode o capelão da
Confraria sem dependência do Pároco cantar Missa solene nas sobreditas festividades”.995

987

O capelão poderia ouvir confissão de membros da irmandade em sua igreja, quando as constituições sinodais
da diocese permitissem. Ibidem, p. 59.
988
Ibidem, p. 60-61.
989
“Todos os atos da Semana Santa não são direitos meramente Paroquiais. [...] A celebração da missa solene em
Quinta-feira Santa também não é direito meramente Paroquial, mas pertence ao Pároco.” Ibidem, p. 61.
990
Ibidem, p. 61.
991
Ibidem, p. 63.
992
Ibidem, p. 64.
993
Ibidem, p. 64. Conforme Decreto da Sagrada Congregação dos Ritos de 09 de março de 1711.
994
“Não pode o capelão da Confraria sem dependência do Pároco celebrar Missa solene não só na festa do titular
da Igreja dela, mas nem nas outras festividades do costume da dita Igreja, sem dependência do Pároco, quando as
constituições sinodais da Diocese o não permitam. D. S. C. R. de 10 de setembro de 1718, ad VI. O D. S. C. R. de
15 de julho de 1719, ad VI revogou esta disposição, concedendo aos capelães das Confrarias celebrarem Missa
solene nas sobreditas festividades.” Ibidem, p. 65.
995
Ibidem, p. 65. O mesmo se referia aos ofícios aos irmãos defuntos. “A Confraria pode recitar na sua Igreja o
ofício de defuntos, e no fim dele fazer celebrar Missa cantada pelo seu capelão independentemente do Pároco.
Quando porém as constituições sinodais da Diocese expressamente deram ao Pároco o direito de cantar as Missas
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Ainda que houvesse intensa discussão em legislações anteriores, a resolução da missa cantada
como um direito paroquial deveria estar expressa nas constituições de cada diocese ou
arquidiocese. Observa-se que os confrades buscaram recorrer às Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia para solucionar os questionamentos levantados, sobretudo quanto às
normas relativas aos sepultamentos e às celebrações de ofícios solenes, embora, ao que parece,
elas não detalhassem o âmbito dos direitos paroquiais quanto aos últimos, o que abria espaço
para a formação de uma grande arena de conflitos e disputas de narrativas.
Discursos teológicos poderiam assumir conotações sociopolíticas para africanos e seus
descendentes no contexto colonial.996 Os confrades agiam em meio às imprecisões legais,
sobreposição de jurisdições e aberturas de precedentes alcançadas em sentenças que eram
utilizadas como exemplo a ser tido como regra. A atuação de um grupo social emanava, os
privilégios alcançados por alguns passavam a atrair outros, as notícias percorriam as ruas e
produziam efeitos multiplicadores. Os mesmos discursos, que visavam justificar e legitimar as
iniciativas de autonomia, se repetiam por décadas, tanto nas narrativas do Rosário do Alto da
Cruz, como na Mercês de Antônio Dias, no caso das contendas de paróquia. Atritos com os
vigários demonstraram a importância da aquisição de templo próprio, tendo em vista que a
narrativa quanto à distinção das funções eclesiásticas e paroquiais estaria associada às relações
existentes entre matrizes e capelas filiais ou privadas. A posse de “casa própria” justificaria o
agenciamento propagado pela autogestão do espaço sagrado, vindo dessas irmandades (dos
núcleos urbanos e das sedes de comarca) o questionamento da jurisdição paroquial.997
Os conflitos em comum, como os travados com os clérigos, foram momentos ideais de
firmar conexões internas entre africanos e afrodescendentes em suas irmandades ou ainda entre
estas e as ordens terceiras, que, como foi verificado, poderiam compartilhar devoções
(justaposição de sodalícios), mas também oficiais, capelães e procuradores de causas judiciais.
Canais de diálogo e protesto se consolidavam, do templo à rua, pelos meios associativos. Dito
isso, a partir de agora nos deteremos nas formas variadas de sociabilidade que se entrecruzavam
com a vivência religiosa leiga, juntamente à análise do perfil social dos confrades das Mercês.

solenes nas Igrejas das Confrarias, deverão neste caso ser observadas, e o capelão não poderá cantar a Missa no
fim do ofício. D. S. C. R. de 13 de setembro de 1732, ad III.” Ibidem, p. 65.
996
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos..., op. cit., p. 401-435.
997
AGUIAR, Marcos Magalhães. Negras Minas Gerais..., op. cit., p. 279. Cabe pontuar que os leigos não
procuravam, pelas vias religiosas, apenas justificativas para angústias existenciais e sofrimentos. A religião
também era responsável pelo enquadramento dos sujeitos em uma conformação social. As representações e as
práticas religiosas contribuíam para (re)configuração e reprodução da ordem social, sem perder de vista a
indissociabilidade dos âmbitos político e religioso. Cf. Campo religioso, BOURDIEU, Pierre. A economia das
trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999.
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CAPÍTULO 04. POR UMA IRMANDADE CRIOULA: COMPOSICÃO SOCIAL,
CONVIVIALIDADES E FRAGMENTOS DE TRAJETÓRIAS
4.1 Devoção crioula: entradas e perfil social
Na América portuguesa, e no contexto da Capitania de Minas Gerais, emergiram novas
possibilidades de relações e mobilidades sociais. A miscigenação e o acesso à alforria de uma
parcela significativa de escravos constituíram-se como um dos principais legados do “ciclo do
ouro”, e “no decorrer do século, um segmento bastante substancial da população legalmente
livre foi caracterizado por vários graus de ascendência africana”.998 Paralelamente, com a
escravidão e a mestiçagem, a sociedade, que se queria distinta, tinha a capacidade de atenuar
distâncias e fronteiras entre os diversos segmentos sociais, possibilitando o acesso à riqueza a
alguns e à inserção, com alguma mobilidade, a outros, sobretudo por meio das atividades
comerciais, da mineração e dos ofícios. Nas Minas, um caráter diferenciado da sociedade
constituída em torno das lavras auríferas era sua tendência à dinâmica e à fluidez expressas na
movimentação social, tendo a matriz estamental de Antigo Regime como parâmetro. A
singularidade estaria na forma como sujeitos e grupos ressignificaram, reproduziram e
recriaram, em novo contexto, sua organização social.
A etnicidade pautava-se em grande medida por critérios como a naturalidade, sendo uma
forma de coesão comunitária, e, ao mesmo tempo, de diferenciação social. Entrelaçada à
etnicidade, a configuração social fundamentava-se também em distinções de condição legal.999
Inúmeras pesquisas demonstraram a reorganização de africanos a partir das chamadas “nações”,
com a constituição de novas identidades, além de relações sociais, de poder e de proteção,
assinalando para a importância da criação de subdivisões no interior das irmandades como meio
de reversão das condições da escravidão a favor de seus membros e de resolução de conflitos
entre os grupamentos étnicos. As categorias de identificação e distinção étnico-sociais
classificavam a população por qualidade e condição jurídica, remetendo a um lugar social e
permitindo variações ao longo do tempo. Nas sociedades de Antigo Regime a linhagem era
condicionante do lugar social ocupado. Para os sujeitos e suas famílias, tornava-se fundamental
os antecedentes de seus antepassados. Suas possibilidades de escolhas e seus agenciamentos
não impactariam apenas sua vida, mas a de seus descendentes em gerações. A nobreza e os
estigmas, a honra e a desonra, eram herdados. O apagamento de demarcadores como a cor e o
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LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit., p. 386. Cf. FURTADO, Júnia Ferreira. Novas tendências da
historiografia sobre Minas Gerais no período colonial. História da historiografia, n. 02, p. 116-162, março 2009.
999
LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit.
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passado cativo ocorria a partir das relações sociais, da integração local e do reconhecimento
comunitário, como estratégia de melhores oportunidades para os que viriam depois, para as
linhagens, a fim de minimizar os impedimentos legados. A participação em irmandades era
apenas um dos meios disponíveis a serem somados para isso.
Assim sendo, as análises a seguir foram elaboradas com o intuito de nos aproximarmos
do corpo associativo leigo, compreendendo um pouco mais sobre quem eram os fiéis
mercedários e seus perfis sociológicos, mas estão circunscritas às Irmandades das Mercês dos
principais núcleos urbanos elencados que possuem Livros de Entradas do século XVIII
preservados, como Mariana, Vila Rica e São José Del Rei.1000 Os bancos de dados de assentos,
para além de análises quantitativas – que devem ser matizadas, tendo em vista essas sociedades
dinâmicas, volantes e provisionais –, são também um ponto de partida de inúmeras questões a
serem levantadas, reunindo informações pessoais sobre critérios que constituíam a classificação
dos sujeitos, como, por exemplo, qualidade social, condição jurídica, local de nascimento e
moradia, filiação, ocupação, relações matrimoniais e posse de bens ou escravos. As datas-limite
foram estabelecidas pelo início dos registros de entrantes, períodos nos quais estes grêmios
buscavam se organizar, se tornar reconhecidos juridicamente e se estabilizar em uma capela,
até as primeiras décadas do século XIX, quando alguns destes sodalícios ressignificaram seu
espaço de atuação e agenciaram sua elevação a institutos terciários.
A Irmandade das Mercês de Mariana, por exemplo, possuiu cerca de 1396 membros,
registrados em três códices, entre os anos de 1753 a 1830, subdivididos em 756 (54,15%)
mulheres e 640 (45,85%) homens.1001 O primeiro assento foi confeccionado em 1753, alguns
anos depois fundação da irmandade, em 1749. Ao final do século XVIII consolidaram-se a
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A Irmandade do Tejuco também possui livro de entradas, mas devido à impossibilidade de digitalização das
fontes para posterior elaboração de banco de dados, a localidade ainda não foi incluída na pesquisa. Ressalta-se
que o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Diamantina foi fechado para mudança de espaço, reforma e
reestruturação no período de elaboração da tese. Essa documentação será analisada em pesquisas futuras. Cf.
AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Livro de Entrada de Irmãos e Eleições, 1779-1816, cx.
374, bloco A; Livros de Entrada de Irmãos, 1799-1817, cx. 375, bloco B; 1817-1839, cx. 376, bloco C.
1001
O número de entradas obtido na pesquisa de doutorado se difere do levantado na dissertação de mestrado
defendida em 2017. Nesta já estava alertado que a quantia alcançada se referia ao total de registros identificado a
partir de três livros, que não apresentavam linearidade nas datas, sendo verificados casos de repetições, homônimos
e páginas de difícil leitura. Naquele momento não estávamos seguros para desconsiderar alguns dos termos. Agora,
com o avanço da leitura paleográfica, a maior experiência e o cruzamento de informações, reconhecemos, por
exemplo, erros do próprio escrivão e anos nos quais foram realizados muitos registros correspondentes a entradas
anteriores, que levaram a várias repetições. Nos anos de 1759, 1762, 1764, 1768, 1773, 1778, 1785, 1822, 1823 e
1828 não houve registros de irmãos. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entrada, 17491810, prat. P, n. 03; 1774-1814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
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grande presença feminina em irmandades negras e o aumento dessa população em geral, como
em Mariana, Ouro Preto, São João e São José Del Rei, e Tejuco.1002
Tabela 2 - Número de entrada de irmãos por décadas da Irmandade das Mercês de Mariana1003
Décadas
1753-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
N/C

Entradas
43
55
125
87
165
535
347
36
03

Como uma etapa inicial de estabelecimento e enraizamento institucional, as duas
primeiras décadas apresentaram um número similar de novos adeptos, crescendo ainda mais
depois de 1770, sobretudo pelo ano de 1777, no qual foram elaborados inúmeros termos.
Provavelmente, nesse período de institucionalização da associação e aquisição de capela
própria, houve maior incentivo para a entrada de novos confrades e a oficialização, como
“irmãos de termo”, dos fiéis que já faziam parte daquele meio. O maior número de assentos
ocorreu a partir de 1790 e nas duas primeiras décadas do século XIX, período já apontado pela
historiografia pela intensa crioulização demográfica. Laird Bergard apontou para a
“brasileirização” dos escravos e seus descendentes entre os séculos XVIII e XIX. Por volta de
1795, e nos dez anos que se seguiram, os escravos nascidos no Brasil eram a maioria, embora
os anos entre 1790 a 1795, 1805 a 1815, e 1820 a 1830 foram períodos de expansão e retomada
do tráfico de africanos para a capitania e posterior província. Apesar dos momentos de
crescimento das importações de africanos, foram episódios passageiros que não retiraram a
importância adquirida pela expansão da população afrodescendente nascida nas Gerais.1004
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BERGARD, Laird W. Escravidão e história econômica. Demografia de Minas Gerais, 1720-1888. Bauru, SP:
EDUSC, 2004, p. 212. Luciano Figueiredo levantou alguns números relativos à participação feminina nas
Irmandades das Mercês do Tejuco e Vila do Príncipe: “entre 1784 e 1800, ingressaram 54 mulheres, do total de
217 pessoas. Na irmandade da mesma devoção do arraial do Tejuco, a proporção aumenta bastante: entre as 249
pessoas que pagaram anuidade no período de 1793 a 1800, incluíam-se 126 mulheres, em sua maioria escravas ou
forras, mulatas, pretas, crioulas ou pardas; apesar de também constarem da lista mulheres livres, provavelmente
brancas.” FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. O avesso da memória..., op. cit., p. 164.
1003
Fonte: AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; 17741814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
1004
“As tendências são evidentes em Mariana e Ouro Preto onde em meados da década de 1790 os escravos
brasileiros eram mais numerosos que os africanos. Com a exceção do reduzidíssimo aumento relativo dos africanos
encontrado entre 1820 e 1835, tendência semelhante à observada em São João e São José del Rei, os escravos
nascidos no Brasil aumentaram firmemente sua posição numericamente majoritária em Mariana e Ouro Preto no
século 19.” BERGARD, Laird W Op. cit., p. 200-201. Os dados da comarca do Serro contrastam esses padrões.
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Os registros de entrada também expunham informações pessoais, mas termos detalhados
não eram os mais frequentes, sendo comum que o escrivão fizesse apenas uma referência ao
nome do irmão.1005 Quanto à qualidade na Mercês de Mariana, foram identificados apenas 280
registros. Do número total de ingressantes, apenas 173 mencionavam corresponder à categoria
crioula, 90 (52,02%) mulheres e 83 (47,98%) homens. Apesar do número reduzido, foi a
categoria com maior número de indivíduos que tiveram qualidade demarcada no ato de
inscrição. Em proporção ainda menor, os crioulos foram seguidos pelos pardos, em 49 menções,
das quais 34 (69,39%) eram mulheres e 15 (30,61%) eram homens. O número de africanos se
manteve próximo dos pardos, 47 pretos, 25 (53,19%) mulheres e 22 (46,81%) homens. Algumas
nações foram especificadas, como angola, mina, benguela e rebola.1006 Os cabras, em um total
de 09 sujeitos, também estiveram presentes, sendo 05 (55,56%) homens e 04 (44,44%)
mulheres. Por fim, dois irmãos foram cadastrados como brancos, um homem e uma mulher,
embora saibamos que a categoria raramente era mencionada. Dentre os membros que tiveram
entrada oficializada, a grande maioria, 1116 registros, não mencionavam qualidade.
Quanto à condição dos agremiados, observou-se maior número de escravos, em um total
de 423 cativos. Destes, 213 (50,35%) eram homens e 210 (49,65%) mulheres. Os senhores
sempre eram mencionados. Os forros totalizaram 112 dos irmãos, 66 (58,93%) mulheres e 46
(41,07%) homens. Embora a diferença seja pequena, verifica-se um número maior de homens
entre cativos e de mulheres entre forros. Mais uma vez, foi significativo o número de entradas
sem demarcação, 861 casos, que provavelmente se referia a muitas pessoas livres e libertas,
salvo os casos de negligência de informações de escravizados. No que se refere especificamente
aos crioulos, 48 eram homens escravos (27,75%) e 39 (22,54%) mulheres escravas, 43 (24,86%)
eram homens forros e 32 (18,50%) mulheres forras, e apenas 11 (06,36%) não apresentaram
condição (08 mulheres e 03 homens). Apesar da qualidade “crioula” também aparecer sozinha,
a presença da equação “nome, qualidade e condição” era mais frequente.1007 Douglas Libby e
Zephyr Frank demonstram que, em fins do século XVIII e início do XIX, estabelecia-se maior

Os escravos africanos permaneceram sendo maioria nos primeiros anos do século XIX, sendo que somente na
década de 1820 os nativos se tornaram maioria, bem mais tarde do que na região centro-sul.
1005
Em comparação ao caso das listas nominativas, que também possuíam lacunas, as precauções necessárias para
seu uso em pesquisas históricas foram debatidas por Carlos Bacellar, ao expor, por exemplo, que “uma lista de
habitantes não é, obviamente, o registro fiel de como foi uma dada sociedade no passado, mas sim um testemunho
de como alguém — seus redatores — percebeu um mundo à sua volta”. BACELLAR, Carlos de Almeida Prado.
As listas nominativas de habitantes da capitania de São Paulo sob um olhar crítico (1765–1836). Anais de história
de além-mar, Centro de História de Além-mar, Lisboa, XVI, p. 313-339, 2015, p. 321.
1006
Dos homens, 07 eram angolas, 02 benguelas e 02 minas, enquanto, entre as mulheres, 12 eram angolas, 06
minas e 01 rebola. Mesmo como uma amostragem bastante reduzida, já que muitos termos não apresentaram
informações, nota-se uma maior aproximação dos angolas.
1007
PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo..., op. cit., p. 130.
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equilíbrio entre os sexos para a população livre e liberta, como observado nas Mercês, enquanto,
devido à predileção por homens no tráfico, os escravos superavam o número de escravas.1008
Laird Bergard apresenta dados sobre o número de escravos na primeira metade do século
XVIII que são relevantes nesta pesquisa, sobretudo para as duas devoções mercedárias em
formação no período, em Vila Rica e Mariana. Em 1743, estimava-se, a partir da contagem
anual de escravos na Capitania de Minas Gerais, cerca de 21.673 cativos em Vila Rica. Em
Mariana, em 1749, o número era de 20.539 escravos.1009 Os dados demográficos nos esclarecem
o cenário que propiciaria o surgimento das irmandades nas vilas da mineração.

As listas de capitação dos escravos revelam que antes de 1750 quase a metade de todos
os escravos adultos e, por inferência, cerca de metade da população total viviam muito
próximas dos locais onde ocorrerem as primeiras descobertas de ouro no final do
século 17, nos arredores de Vila Rica e Mariana. Quando são somados os escravos de
Sabará, parece que aproximadamente 70% do total da população escravizada viviam
num raio de cem quilômetros em torno da vila. O restante estaria em outras regiões
de mineração. Ao norte, na Vila do Príncipe ou Serro, capital da comarca do Serro
Frio, viviam menos de 10% de todos os escravos adultos, em geral devido à
divulgação das descobertas de ouro no Tejuco (Diamantina), a norte do Serro, no final
da década de 1720. Nas vizinhanças de São João e São José del Rei, onde o ouro era
extraído em grande quantidade, encontravam-se aproximadamente 15% dos escravos
adultos de Minas.1010

Um primeiro censo com informações mais detalhadas acerca da população seria apenas
de 1776, que indicaria como total de habitantes da capitania 341.869 pessoas: 75.800 brancos,
70.093 mulatos livres, 38.764 negros livres, 17.764 mulatos escravos e 139.448 negros
escravos. Entre 1776 e 1786 a população aumentava em taxa média anual de 1,4%, enquanto a
população “de cor” livre e escrava crescia, respectivamente, 02 e 1,8%. Já a população branca,
que correspondia a pouco mais de um quinto do total de habitantes, em 1776, se contraiu em
0,6% anualmente nesses dez anos. A grande maioria dos sujeitos classificados como “brancos”
correspondia a homens, que, em geral, não possuíam raízes ou estruturas familiares que
impedissem migrações para melhores condições econômicas ao longo das décadas. Já entre os
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LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit., p. 386.
Cf. Tabela completa de 1735 a 1749, baseada em censos anuais para capitação, imposto por cabeça para cada
escravo, que seria abolido em 1750. As crianças (inferior à idade entre 12 a 14 anos) não eram incluídas na listagem
dos impostos. Laird Bergard aponta como total da população das Minas, em 1751, a partir de fontes publicadas
adotadas pela historiografia, 226.666 pessoas. BERGARD, Laird W. Op. cit., p. 148, 150.
1010
Ibidem, p. 150-151. Laird Bergard chama atenção para problemas enfrentados na análise demográfica, como
constantes mudanças de organização administrativa e limites geográficos das comarcas. Até 1815 o território se
manteve subdividido em quatro comarcas, neste ano acrescentada a de Paracatu, com o desmembramento de
Sabará. No Império houve reorganização administrativa e novas mudanças eram implementadas. Ibidem, p. 155.
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mulatos e livres (e/ou forros) e escravos, a quantidade de homens e mulheres era equilibrada
em 1776, contribuindo para o crescimento das taxas de reprodução nos anos que se seguiam.1011
Tabela 3 - População estimada de Minas Gerais por qualidade social e condição legal, 1776-18331012
População
Brancos
Pardos livres
Negros livres
Pardos escravos
Negros escravos
Total

1776
75.800
70.093
38.764
17.764
139.448
341.869

1786
71.248
87.217
46.379
22.104
166.840
393.698

1808
106.684
129.656
47.937
15.737
133.035
433.049

1821
161.800
177.274
64.695
23.215
153.801
580.786

1833
237.653
236.617
85.321
33.238
175.837
768.666

Depois de 1786, com a queda da produção mineral se intensificando na segunda metade
do século, o índice de crescimento anual da capitania caiu anualmente 0,4% até 1808. Por outro
lado, a população classificada por Laird Begard como branca crescia, mas que também poderia
apresentar graus variados de miscigenação em sua ascendência. O fato é explicado pelo autor
pelo crescimento das migrações e da reprodução natural, sobretudo a partir do século XIX após
a chegada da Corte e a abertura dos portos. A população escrava reduzia no período, voltando
a crescer no final da década de 1820 e início de 1830. O número de pretos e pardos livres e
forros aumentou consideravelmente. Em 1808, mais de 40% dos habitantes se enquadravam
nessa ampla categoria. Tal fato está associado à reprodução natural, às dinâmicas de
mestiçagem e às práticas de manumissão. Em 1776, 59% de todas as “pessoas de cor” estavam
escravizadas, enquanto em 1808 cerca de 54% eram livres ou forras. O número de escravos
jamais voltou a superar o de forros e livres.1013
Na região aurífera, a alforria foi sempre mais acessível às mulheres, apesar de escravos
de ganho ou da mineração também conseguirem acumular pecúlio e comprar sua liberdade.1014
Em conformidade com a escassa presença de mulheres brancas, o concubinato foi comum e
alguns senhores alforriavam suas companheiras escravas durante sua vida ou após a morte por
via testamentária. Sabe-se que “a liberdade era concedida com maior frequência para escravos
nascidos no Brasil, ao mesmo tempo que as mulheres, nativas e africanas, tendiam a ser
agraciadas com a libertação em número maior [...] que os homens”.1015 Segundo Carlos Kelmer

1011

O valor total foi revisado pelo autor após constatar que Minas Novas, na Comarca de Serro Frio, não constava
no censo de 1776. Ibidem, p. 156-159.
1012
Ibidem, p. 156.
1013
Ibidem, p. 161-162.
1014
Cf. FARIA, Sheila de Castro. A riqueza dos libertos: os alforriados no Brasil escravista. In: CHAVES, Cláudia
Maria das Graças; SILVEIRA, Marco Antônio (Org.). Território, conflito e identidade. Belo Horizonte:
Argvmentvm, 2007, p. 11-24.
1015
LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit., p., 391.
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Mathias e Fernanda Fioravante, toda alforria era, por essência, condicional. A concessão não
era resultado de apenas uma condicionante, econômica ou religiosa, devendo ser entendida por
meio de diferentes motivações dos sujeitos e conjunturas sociais.1016 Andréa Gonçalves1017
realçou as vantagens senhoriais no ato de manumitir, que possuiria caráter estrutural, ou seja,
de estabilidade do sistema, como retorno pecuniário, troca de escravos indesejados (a exemplo
dos mais velhos ou incapazes para certos serviços) e barganha que garantiria a fidelidade do
cativo. Para os autores, as alforrias devem ser pensadas à luz de seu caráter social, decorrentes
de práticas e valores de indivíduos enquanto atores sociais cujas ações correspondiam a seus
universos valorativos. “Dessa forma, cada alforria pode ser compreendida como resultante do
convívio e da interação diários havidos entre senhor e escravo, perpassados por um processo
social que poderia ou não encerrar elementos como negociação, interesse, conflito, coerção,
etc.”1018 Além disso, era fundamental o reconhecimento social da libertação.1019
No caso da confraria de Mariana, nas primeiras décadas os termos produzidos eram mais
sintéticos, com poucas informações pessoais sobre os membros. Isso ocorreu, por excelência,
no ano de 1777, no qual o escrivão registrou diversas entradas, incluindo algumas repetições.
Por outro lado, no período de maior número de assentos as categorias de qualidade e condição
foram mais frequentes, sendo a segunda mais recorrente do que a primeira. Ou seja, demarcar
a condição do cativo seria questão mais importante naquele meio.

Tabela 4 - Número de irmãos por qualidade e condição em décadas da Irmandade das Mercês de
Mariana1020
Décadas
1753-60
1761-70
1771-80

Branco
-

Pardo
01

Qualidade
Cabra Crioulo
01
-

Preto
-

N/C
43
54
124

Condição
Escravo Forro
08
02
11
01
14
-

N/C
33
43
111

Total de
entradas
43
55
125

“Nenhum senhor estava obrigado a alforriar, se não fosse de sua vontade, mesmo tendo o escravo o seu valor.
Em termos de legislação, só com a lei de 1871 o senhor foi obrigado a libertar o escravo que desse seu valor.
Então, dependia do empenho dos envolvidos em convencer seus senhores a lhes conceder a liberdade.” FARIA,
Sheila de Castro. A riqueza dos libertos..., op. cit., p. 17.
1017
Cf. GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre a prática das alforrias em Minas
colonial e provincial. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999, p. 19.
1018
As condições não correspondiam apenas a uma estratégia para que os escravos servissem melhor e fossem
obedientes. Elas estavam em cartas de alforria, registradas em cartório, bem como em testamentos, e variavam em
seu conteúdo, sendo comum que a morte do senhor não levasse, automaticamente, à libertação prometida, sendo
impostos alguns anos a mais de serviço a seus herdeiros. MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer; FIORAVANTE,
Fernanda. A liberdade condicionada: senhores, escravos e suas orientações valorativas no contínuo reinventar da
escravidão e da liberdade nas terras do ouro no decurso do Setecentos. In: GUEDES, Roberto; RODRIGUES,
Cláudia; WANDERLEY, Marcelo da Rocha (Orgs.). Últimas Vontades. Testamento, sociedade e cultura na
América ibérica [séculos XVII e XVIII]. Rio de Janeiro: Mauad X, 2015, p. 164.
1019
CASTRO, Hebe Mattos. Das cores do silêncio..., op. cit., p. 35.
1020
Fonte: AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; 17741814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
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1781-90
1791-00
1801-10
1811-20
1821-30
N/C
Total

01
01
02

06
05
12
25
49

01
06
02
09

09
24
80
56
03
173

01
05
15
24
02
47

70
130
421
240
33
01
1116

28
63
181
108
08
02
423

11
19
43
33
03
112

48
83
311
206
25
01
861

87
165
535
347
36
03
1396

A opção metodológica de mantermos os registros indeterminados como “não consta”,
não associando a ausência de demarcadores à correspondência de brancos e livres, justifica-se,
primeiramente, pela questão já alertada por outros pesquisadores, como Douglas Libby e
Zephyr Frank ou Daniel Precioso.1021 Quanto a este último, que utilizou fontes semelhantes às
desta pesquisa, foi constatada – ao cruzar registros de entradas de agremiações, testamentos e
o censo de 1804 de Vila Rica – a “negligência dos notários e dos próprios testadores”, pois
“nem todos os que figuravam sem marcadores sociais, em inventários e testamentos, eram
brancos ou livres de cor ‘embranquecidos’”.1022 Além disso, verificou-se que, depois do
crescimento das entradas e, com elas, das categorias de identificação e distinção social nas
matrículas, seguiram-se anos de certo apagamento da qualidade – ou silenciamento da cor,
como expressou Hebe Mattos -,1023 bem como de menor número de integrantes escravizados.
No caso da última década, essa questão também pode ser justificada pela limitada
quantia de entradas levantada. Independente disso, tal omissão poderia ocorrer pelos assentos
pouco descritivos ou representar mudanças de classificação e reconhecimento social de acordo
com as experiências vivenciadas, de estratégias manipuladas em trajetórias pessoais ou grupais
ascendentes, sendo esta apenas uma via possível, que não estaria aberta a todos.1024 “A liberdade
não era mais necessariamente ‘branca’, mas os escravos, bem como grande parte dos forros
recentes, continuavam ‘negros’”. Após a Constituição de 1824, a possibilidade de mobilidade
socioeconômica de parte da população descendente de libertos se ampliava, passando a adquirir

1021

Ao entrecruzar diferentes tipologias documentais, percebeu-se que em vez de pressupor que os espaços em
branco das fontes significassem “brancura” ou condição de livre, “não poucos dos homens e mulheres arrolados
sem qualquer designação racial eram, de fato, pessoas ‘de cor’”. Como a miscigenação constituiu um dos principais
legados do Setecentos mineiro, com um número reduzido de mulheres brancas e um número elevado de mulheres
libertas, um segmento substancial da população livre era caracterizado por vários graus de ascendência africana.
LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit., p. 384.
1022
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 233.
1023
CASTRO, Hebe Mattos. Das cores do silêncio..., op. cit., p. 107. Hebe Mattos demonstra que o silenciamento
da cor caminhou lado a lado a uma política de “branqueamento” construída e imposta de cima para baixo, que
deve ser pensada juntamente à integração dos sujeitos nesse sistema que permaneceria legitimando desigualdades.
1024
De acordo com Roberto Guedes, uma hipótese para o apagamento da qualidade nos registros teria também um
viés cristão, pelo enquadramento às normas e aos dogmas da Igreja, como no caso de filhos fruto de casamentos
legítimos. Ao tratar a cor como condição social, constatou a hierarquia fluida das qualidades a partir de negociações
dos lugares sociais, identificando mudanças de categorias de pessoas, famílias e grupos, ou seja, em nível
individual, coletivo ou geracional. GUEDES, Roberto. Op. cit., p. 412.
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direitos políticos, o que levaria a um processo de maior “silenciamento da cor”, visto que novas
gerações se empenhavam para perder a referência da qualidade.
Já as irmandades negras de Mariana se subdividiram, inicialmente, sob as devoções ao
Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Quanto a esta última, pesquisada por Anderson
Oliveira, foi encontrado livro de entradas que contabilizava 184 registros, sendo 42% de
escravos, 11% de forros e 47% indeterminados. Das poucas referências à qualidade, notou-se
maior número de crioulos (12 casos). A maior parte dos assentos, 155 deles, concentrou-se entre
1737 e 1748, embora o recorte trabalhado tenha sido até 1810. Ainda que o número seja
reduzido, o autor utilizou sua amostragem para lançar a hipótese de difusão da simbologia da
santa núbia atrelada à identidade devocional dos crioulos na antiga Vila do Carmo. A datação
não deixa de nos chamar atenção, com a fundação da Mercês crioula em 1749, que emergia
como outra alternativa aos nativos de ascendência africana.
Já São Benedito possuía 441 assentos, 52,9% de escravos, 23,8% de forros e 23,3%
indeterminados. Quanto às categorias de qualidade e procedência, destacaram-se os minas,
seguidos dos angolas e couras (39, 18 e 14 membros). No Rosário houve 875 registros, 65,5%
de escravos, 0,3% de coartados, 26,1% de forros e 8,1% indeterminados. Os minas foram
maioria na agremiação dedicada à patrona do templo, também na dianteira dos cargos
administrativos (183 membros), seguidos dos angolas (116 membros) e couranos (65
membros). Os crioulos estiveram em quarto lugar, com 64 membros.1025 Nesta irmandade,
embora os angolas fossem mais numerosos que os couranos, estes tomaram a frente daqueles
na mesa diretiva. Minas e couranos, ambos sudaneses, foram “grupos de pressão” ou
“lideranças” no Rosário.1026
Nas irmandades negras analisadas por Célia Borges, os sudaneses também foram por
vezes a maioria, embora tenha sido verificado que, em fins do século XVIII, os crioulos
começassem a ultrapassar os africanos nos Rosários, inclusive em Mariana.1027 Para a autora, a
irmandade da sede episcopal sofrera progressiva decadência no decorrer da segunda metade do
século, encontrando justificativa justamente no papel desempenhado pela cidade, que poderia
indicar um maior controle por parte da autoridade diocesana. No entanto, supomos que um fator
ainda mais relevante para a diminuição de assentos no Rosário e, consequentemente, de
investimentos financeiros, estaria relacionado à maior diversidade do quadro devocional negro
em período de decréscimo de entrada de africanos traficados e expansão da população

1025

Fernanda Pinheiro aponta de 84 crioulos. Cf. PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Op. cit., p. 71.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 288-293.
1027
O caso discrepante foi o de São João Del Rei. BORGES, Célia Maia. Op. cit., p. 126-127.
1026
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afrodescendente nativa. Quanto a isso, Fernanda Pinheiro apontava que enquanto no último
decênio o Rosário de Mariana recebia 94 novos membros, a Mercês contava com cerca de 885
novas matrículas entre 1790 e 1815.1028
Tabela 5 - Número de entrada de irmãos por décadas da Irmandade do Rosário de Mariana1029
Décadas
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1819
Total

Entradas
410
215
21
161
37
26
31
901

A partir da década de 1760 tornou-se mais frequente, na Irmandade do Rosário, a
inscrição de angolas em detrimento dos minas, sendo que estes foram a maioria até meados do
século. Paralelamente, o alto índice de escravos se manteve até 1750, reduzindo na segunda
metade até voltar a expandir no século XIX com as novas demandas agrícolas e comerciais. É
preciso levar em conta que, como ocorrera na Mercês, com a edificação da capela própria
inúmeras entradas de anos anteriores foram formalizadas posteriormente. Outra questão
apontada por Fernanda Pinheiro foi que em meados do século a participação de forros na Mesa
Administrativa foi maior,1030 enquanto, ao final e virada para o século XIX, os oficiais sem
condição definida e os escravos ganharam maior espaço entre os mesários, tendo ocorrido a
diminuição nos valores cobrados pela crise econômica vivenciada.
Assim, uma maior participação de grupos distintos se desenvolve em dois momentos,
um de predominância mina e outro angola. Para a autora, o detalhamento das relações sociais
entre africanos e crioulos (sobretudo familiares e escravistas), nos registros de entradas,
expressava os laços que viabilizariam a aceitação destes últimos nesse meio associativo. Além
disso, com a construção da capela do Rosário entre 1752-1756,1031 chamou sua atenção a
existência de homens brancos filiados, incluindo personagens importantes como um juiz de fora
e o próprio bispo, e sua relevância no que tange aos gastos e despesas. A visão pautada na
formação de redes de contatos e sociabilidades extrapola interpretações baseadas apenas na

1028

PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Op. cit., p. 78-82. Fernanda Pinheiro realizou estudo sobre os
couranos filiados ao Rosário de Mariana, um grupo mais específico da denominação genérica “mina”.
1029
Ibidem, p. 85.
1030
Destaca-se também, dentro deste grupo, a participação feminina na Irmandade do Rosário.
1031
A finalização da ornamentação, por sua vez, ocorreu apenas em 1826. Ibidem, p. 29-48.
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participação de homens brancos como forma de afirmação de controle e aquisição de prestígio
e distinção social.1032
Já em São José Del Rei foram contabilizados cerca de 16131033 membros entre os anos
de 1757 e 1844, a partir de quatro Livros de Entradas. Desse total, 920 (57,04%) correspondiam
a mulheres, 680 (42,16%) a homens e 13 (0,81%) estavam ilegíveis.
Tabela 6 - Número de entrada de irmãos por décadas da Irmandade das Mercês de São José Del Rei1034
Décadas
1757-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1844
N/C

Entradas
49
166
142
161
256
261
212
195
105
55
11

Kellen Silva identificou 351 sujeitos entre 1788 e 1840, com base em um livro de
entrada, e, por verificar a ausência da qualidade e condição dos irmãos, trabalhou com os
registros de óbito, entre 1812 e 1832, encontrando maioria crioula forra dentre os sepultados na
Mercês.1035 A irmandade recebia um número constante de filiados por décadas, superior em
1790 e 1820, experiência similar à corporação de Mariana. Poucas vezes foram apontadas
informações referentes à qualidade e condição dos agremiados. Quanto à primeira, observouse 21 crioulos, 11 (52,38%) mulheres e 10 (47,62%) homens; 09 pardos, 05 (55,56%) homens
e 04 (44,44%) mulheres; e 02 cabras, 01 (50%) homem e 01 (50%) mulher. Dessa forma, 1581
termos não apresentaram nenhuma menção quanto à qualidade de seus membros. Já no que se
refere à condição, em 1359 termos não constavam maiores informações. Constatou-se que a
condição mais citada foi a de escravo ou servo. Os números levantados foram 241 escravizados,
a saber, 143 (59,34%) mulheres cativas, 93 escravas e 50 servas, e 98 (40,66%) homens cativos,

1032

Ibidem. Cf. SCARANO, Julita. Op. cit., p. 129-142.
O valor corresponde ao total de termos de entradas, tendo sido observadas repetições de nomes. Algumas vezes
foi possível fazer o cruzamento das informações e identificar que se tratava da mesma pessoa. Nesses casos, os
termos duplos foram descartados. Nos anos de 1764, 1780 e 1786 não houve registro de novos irmãos.
1034
Fonte: AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada de Irmãos,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; Livro de
Entrada de Irmãos e Receita e Despesa, 1787-1888, cx. 02, est. 04.
1035
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada de Irmãos, 1788-1807,
livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888, cx. 02, est. 04.
Cf. SILVA, Kellen Cristina. A Mercês Crioula..., op. cit., p. 64.
1033
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69 escravos e 29 servos; e apenas 13 forros, 07 (53,85%) homens e 06 (46,15%) mulheres. Os
forros foram apenas crioulos ou sujeitos sem qualidade mencionada.
Apenas nessa irmandade houve a utilização das denominações “servo” e “serva”, que
apareceram pela primeira vez em 1791, se repetindo a partir de então, sobretudo depois da
virada do século. No entanto, os termos “escravo” e “escrava” não desapareceram. Praticamente
todas as vezes a condição de cativo foi seguida do nome do senhor. Houve casos em que alguns
desses sujeitos possuíram mais de um termo de entrada, em livros diferentes, aparecendo ora
como servos e ora como escravos. Possivelmente foi uma escolha da irmandade, que por vezes
fazia referência aos membros como servos da Senhora das Mercês, redentora dos cativos, ou
do próprio escrivão e/ou do irmão cativo. Poderia também ser termo em uso na localidade. Nos
dicionários do período, dizia respeito ao criado, ao servidor e ao escravo.1036 Talvez estivesse
relacionado ao trabalho rural, existindo na agremiação grande número de moradores em
subúrbios. Ou representasse sujeitos em situação transitória entre escravidão e liberdade, com
algum tipo de relação clientelar ou acordo de prestação de serviços. Questiona-se a opção pelo
“servir”, talvez carregada de intencionalidade, pela troca da utilização da referência à
escravidão (condicionada ao trabalho), ao ato de servir, empregado também a devotos, vassalos
e criados. Luiz Maria Pinto afirmava, em dicionário de 1832, que servir era também “fazer os
serviços próprios de qualquer emprego civil, militar ou eclesiástico, ser útil”.1037
Dentre os poucos sujeitos qualificados como crioulos, houve o equilíbrio quanto ao sexo
e à condição: 10 escravos, 05 homens (50%) e 05 (50%) mulheres, e 09 forros, 05 (55,56%)
mulheres e 04 (44,44%) homens. Apenas um pardo teve sua condição de servo declarada,
enquanto o restante teve apenas sua qualidade abordada, o que poderia indicar certo
distanciamento do passado cativo do sujeito e de seus familiares.1038

Tabela 7 - Número de irmãos com qualidade e condição demarcada por décadas da Irmandade das
Mercês de São José Del Rei1039
Décadas
1757-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1036

Crioulo
03
01

Qualidade
Pardo
Cabra
-

N/C
49
166
142
158
255

Escravo
01
02
02
18
58

Condição
Servo Forro
01
02
01
02

N/C
47
164
140
141
195

Total de
entradas
49
166
142
161
256

BLUTEAU, Raphael. Op. cit., v. 07, p. 619; SILVA, Antonio Moraes. Op. cit., v. 02, p. 695.
Cf. “Servir”. PINTO, Antônio Moraes Silva. Op. cit., s/p.
1038
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit.
1039
Fonte: AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada de Irmãos,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; Livro de
Entrada de Irmãos e Receita e Despesa, 1787-1888, cx. 02, est. 04.
1037
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1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1844
N/C
Total

04
05
08
21

02
04
03
09

02
02

253
203
184
105
56
10
1581

44
22
11
04
162

33
20
08
04
13
79

01
03
04
13

183
167
172
97
43
10
1359

261
212
195
105
56
10
1613

As matrículas não fizeram menções à qualidade dos agremiados em suas primeiras e
últimas décadas, de certa forma semelhante ao ocorrido em Mariana. Supõe-se que a condição
de liberto não tenha sido considerada tão relevante para ser constantemente mencionada, como
a de livre. A ênfase na condição de escravizado poderia ser mais necessária, com a referência
ao senhor e a necessidade de sua autorização. É preciso ter em vista, ainda, a escolha do próprio
escrivão e demais oficiais na elaboração de documentos mais ou menos detalhados e a
autoidentificação dos sujeitos.
Em pesquisa que analisava um Rol dos Confessados, uma espécie de lista nominativa
eclesiástica da Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José, de 1795, Douglas Libby e
Clotilde Paiva constataram que cerca de metade da população era composta por escravizados,
bem como 60% destes possuía origem africana, demarcando a permanência da importância do
tráfico, quando a economia da região se direcionava, principalmente, ao abastecimento do
mercado interno. Este maior percentual de africanos do que de nativos se aproximava mais da
experiência do Recôncavo baiano do que de outras regiões de Minas no mesmo período.1040
Mesmo que a formação da vila estivesse relacionada à mineração aurífera, na maior parte da
freguesia a economia ficou em torno dos “solos férteis” e da demanda por produtos básicos nos
distritos vizinhos. A vila de São João, por sua vez, ganhava destaque como entreposto comercial
no final do Setecentos.

Tabela 8 - População paroquial por qualidade e sexo, Freguesia de Santo Antônio, da Vila de São José, de
17951041
Qualidade/Sexo
Brancos
Pardos/Mulatos
Crioulos
Cabras
Mestiços

Homem
1302
1171
1192
121
33

%
19,7
17,7
18,0
1,8
0,5

Mulher
1075
1229
1151
137
36

%
25,3
28,9
27,1
3,2
0,8

Total
2377
2400
2343
258
69

%
21,9
22,1
21,6
2,4
0,6

LIBBY, Douglas Cole; PAIVA, Clotilde Paiva. Alforrias e forros em uma freguesia mineira: São José d‘El
Rey em 1795. Revista Brasileira de Estudos de População, v.17, n.1/2, p. 17-46, jan./dez. 2000, p. 25.
1041
O documento enumerou, por domicílio, 10.929 indivíduos de sete ou mais anos que possuíam o direito de
participar da comunhão e que frequentavam alguma das nove capelas da freguesia. Destacou-se o número de forros
proprietários de cativos e casados, indicando alto nível de integração social. Ibidem, p. 17, 20. A tabela foi
reproduzida parcialmente, sendo essencial ressaltar que os autores excluíram os registros com qualidade
indeterminada. Ibidem, p. 24.
1040
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Africanos
Total

2790
6609

42,2
100

618
4246

14,6
100

3408
10855

31,4
100

Em São José, os nascidos livres compunham 38,4% dos habitantes, os alforriados 12,9%
e os escravos 48,7%.1042 Os pardos ou mulatos cativos estiveram presentes em 251 registros,
enquanto os escravos crioulos apareceram em 1706. Estes estavam em maior número do que as
diversas procedências africanas separadamente, mas não em relação à totalidade de traficados.
Já os pardos forros e livres contabilizaram 756 e 1390 sujeitos, respectivamente, enquanto os
crioulos forros e livres, 374 e 252.1043 Os escravos africanos contabilizaram os seguintes
números: 1105 angolas, 1049 benguelas, 265 congos, 210 minas, 181 rebolos, 89 cabindas,
dentre outros em menor proporção. No entanto, os pretos forros mais numerosos foram os minas
(91), angolas (49) e benguelas (20).1044 O casamento aparecia como uma forma de ampliação
das possibilidades de alforria para todas as procedências de cativos. Em muitos centros urbanos
as mulheres escravas e forras eram ativas no comércio de rua, como as “negras de tabuleiro”.
Esses empreendimentos foram essenciais para acúmulo de economias, a partir dos rendimentos
excedentes dos pagamentos aos proprietários, na hora da compra da libertação ou coartação.1045
Um aspecto que chama a atenção dos historiadores é a procedência dos cativos, bem
como o processo de crioulização, em maior ou menor proporção dependendo da localidade, em
curso nas Minas Gerais.1046 No caso analisado por Silvia Brügger e Anderson Oliveira1047, com
um recorte espaço-temporal delimitado para São João Del Rei, entre fins do século XVIII e
início do XIX, a escravidão dependia tanto da reprodução natural quanto do tráfico. O período
apresentou-se como momento de declínio da proporção de africanos e aumento dos cativos
nascidos na América Portuguesa. Com base nos livros de entrada de irmãos da Irmandade do
Rosário de São João Del Rei, os historiadores encontraram, dentre os sujeitos que tiveram
qualidade definida, um maior número de benguelas, seguidos dos angolas e dos minas. O

Ibidem, p. 21. “De qualquer forma, a razão de masculinidade para toda a população livre – os nascidos livres
e os forros – era aproximadamente 103, de modo que a região com certeza não estava expulsando nem homens
nascidos livres, nem os recém-alforriados. A razão de masculinidade para a população escrava era extremamente
alta e resultou de níveis de desequilíbrio entre africanos e africanas dos mais altos até hoje encontrados para
populações escravas no Brasil.” Ibidem, p. 23.
1043
O elevado número de 2377 brancos livres foi contabilizado pelos autores.
1044
“Entre os grupos africanos estatisticamente relevantes, os minas se destacavam como os mais prováveis
beneficiários da alforria. [...] Os crioulos, por exemplo, que eram 32,6% de todos os escravos, representavam
26,5% dos forros. [...] As mulheres minas deviam ser muito trabalhadeiras e poupadoras prodigiosas pois, enquanto
representavam apenas 4,7% da escravaria feminina, somavam 7,4% da mulheres forras, um aumento ultrapassado
apenas pelas mulatas. Não seria uma surpresa se futuros estudos viessem a demonstrar que as escravas minas eram
particularmente bem-sucedidas como pequenas comerciantes.” Ibidem, p. 31-33.
1045
Ibidem, p. 30. Os acordos eram verbais, com testemunhas, não sendo comum registro em cartório.
1046
LIBBY, Douglas; FRANK, Zephyr. Op. cit., p. 384.
1047
BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim; OLIVEIRA, Anderson. Op. cit., p. 186.
1042
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número de crioulos foi superior ao número de cada uma destas “nações” separadamente, o que
acompanha o quadro demográfico geral verificado anteriormente.
Embora não tenhamos fontes das entradas dos membros da Mercês na vizinha São João
Del Rei, as pesquisas de Leonara Delfino nos lançam luz sobre a vivência associativa na vila.
Ao analisar registros de óbitos, observou que, no século XIX, as sepulturas eclesiásticas mais
acessíveis aos africanos e afrodescendentes foram o adro da matriz, pela isenção de taxa
(48,39%), a Igreja do Rosário (14,74%) e a Igreja das Mercês (06,26%).1048 O espaço funerário
do templo crioulo teve maior presença de libertos (36,85%), seguida dos escravos (25,07%),
entre os 331 adultos falecidos. Entre os sepultados sem condição declarada (35,34%), haveria
a possibilidade de estarem encobertos libertos e seus descendentes com demarcadores sociais
omitidos. “Ao fazer jus à proteção dos crioulos, a Senhora libertadora dos grilhões abrigou em
seu recinto sagrado 71,90% crioulos, 12,08% pardos e, 03,92% cabras. Os africanos [...]
dificilmente conseguiam ser enterrados naquele templo.”1049
Já as experiências das duas Mercês de Vila Rica se destoaram um pouco dessas outras
localidades, alcançando um total mais significativo de membros ao longo de quase um século.
Entre 1759 e 1836 se filiaram à Irmandade das Mercês de Antônio Dias cerca de 3148
irmãos,1050 conforme seus termos redigidos em cinco Livros de Entradas.1051 Foram
selecionados cinco códices principais. Outros livros, contudo, podem possuir entradas da
década de 1830, o que justificaria o reduzido número nesse decênio. Do montante, 1833
(58,23%) correspondiam a mulheres e 1315 (41,77%) a homens.1052 A confecção de matrículas
ocorreu alguns anos depois do início da devoção e do conflito inicial de mudança de freguesias,
o que explica a quantia elevada de confrades em 1759 e 1760.
O número ainda superior nas décadas posteriores tem relação com a trajetória da
instituição, que passava a pleitear sua elevação à arquiconfraria e ordem terceira, além de
1048

DELFINO, Leonara Lacerda. Op. cit., p. 447-448.
Ibidem, p. 453. Ver tabelas de sepultamentos, p. 461-469. Cláudia Rodrigues observou crioulos enterrados na
matriz no Rio de Janeiro. “A preferência dos crioulos pela igreja matriz significava uma aproximação maior [...]
dos padrões da comunidade dos livres, evidenciando uma maior inserção no universo da liberdade, mesmo que a
condição fosse eventualmente de cativo.” RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos..., op. cit., p. 234.
1050
O número total se refere aos registros dos irmãos em geral nos livros de entradas. Não foram consideradas as
listagens feitas separadamente de irmãos de outras localidades que se filiaram por presídias ou agregações.
1051
É preciso expor novamente a realização do cruzamento das informações com livros confeccionados com o
intuito de fornecer uma reelaboração das entradas, além dos já citados homônimos e da duplicidade de termos. O
cruzamento nos permitiu possuir mais dados sobre os sujeitos, visto que em alguns livros eles foram mencionados
de forma mais sintética, enquanto em outros o escrivão se ateve a descrições mais detalhadas. APNSCAD.
Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entrada de irmãos e profissões, conta corrente,
patentes e breves, 1759-1811, cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat.
41, est. 09; 1802-1820, cx. 04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1052
Ana Alvarenga chegou à porcentagem semelhante ao analisar um livro de entradas de 1759-1817: 56,87% de
mulheres e 43,13% de homens, em um total de 2.469 registros. SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit., p. 141-142.
1049
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adquirir uma série de benefícios espirituais. Em comum com as outras localidades analisadas
está o fato da década de 1790 ter sido a primeira de maior crescimento do corpo associativo. A
segunda metade do século XVIII e a primeira do XIX apresentaram grande número de novos
irmãos, fato que deve ser balanceado com as oscilações econômicas e os contextos vividos
(como de diferentes tipos de associações, perfis associativos, devoções cultuadas e experiências
locais), mas que flexibiliza visões que enfocaram o período pelo viés da decadência da região
mineradora e das próprias irmandades.1053

Tabela 9 - Número de entrada de irmãos por décadas da Irmandade das Mercês de Antônio Dias, Vila
Rica1054
Décadas
1759-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1836
Total

Entradas
208
416
378
336
562
306
435
430
77
3148

A década de 1790, bem como as que se seguiram, apresentaram momentos exponenciais
para os membros das irmandades mercedárias, corroborando as análises demográficas que já
apontam para o processo de crioulização, ou seja, de elevado número de filhos crescidos, em
idade de participarem de grêmios, mas, sobretudo, dos filhos de mulheres de ascendência
africana, pretas forras e crioulas forras ou livres.1055 Em comparação a outras localidades
analisadas, os livros de Antônio Dias nos forneceram mais dados quanto à qualidade e condição
dos membros. Assim, 1934 sujeitos tiveram qualidade demarcada, enquanto 1214 não fizeram
menção. Ao passo que 1380 irmãos tiveram sua condição definida, 1768 não apresentaram

1053

Muitas associações leigas viviam momentos de dificuldades financeiras que oscilavam ao longo do tempo, não
necessariamente modificando sua importância social e religiosa para os fiéis. Cf. SALLES, Fritz Teixeira de. Op.
cit., p. 35, 102-103. “Por outro lado, internamente, tornava-se cada vez mais difícil manter a estabilidade do quadro
de associados. O fortalecimento dos irmãos, paralelamente às deficiências de novas admissões, corroía os quadros
dos sodalícios. O desinteresse, a falta de entusiasmo, aliados ao ônus do pagamento de taxas de entradas, anuais e
mensalidades, contribuíam para o estado de franco desprestígio que se acercou das irmandades.” BOSCHI, Caio
César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 110. Caio Boschi ressalta que este era um contexto generalizado, vivido
não apenas nas Minas, como no Rio de Janeiro, Portugal e França.
1054
Fonte: APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entrada de irmãos e
profissões, conta corrente, patentes e breves, 1759-1811, cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est.
09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx. 04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1055
LUNA, Francisco Vidal; CANO, Wilson. A reprodução natural de escravos em Minas Gerais (século XIX) –
uma hipótese. In: LUNA, Francisco V.; COSTA, Iraci del N.; KLEIN, Herbert S. Escravismo em São Paulo e
Minas Gerais. São Paulo: Impr. Of. do Estado de São Paulo; USP, 2009, p. 504.
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nenhuma informação. O grêmio era de maioria crioula, tendo sido identificados 1318 indivíduos
da categoria, 756 (57,36%) mulheres e 562 (42,64%) homens. Em seguida destacaram-se os
pardos, 414 casos, 256 (61,84%) mulheres e 158 (38,16%) homens. Cabras apareceram em
pequeno número, 43 casos, 38 (88,37%) mulheres e 05 (11,63%) homens. Também foi
demarcada a presença de brancos, 156 registros, 93 (59,62%) homens e 63 (40,38%) mulheres.
Já quanto aos pretos, entraram como irmãos de termo apenas 03, sendo 02 (66,67%) mulheres
– já mencionadas anteriormente, expulsas da corporação – e 01 (33,33%) homem.
De forma geral, estamos cientes que os valores levantados poderiam ser ainda maiores,
em casos mascarados sem demarcação alguma, como pode ter ocorrido com categorias que,
como não-branca, afastavam-se do cativeiro e alcançavam, de certa forma, o apagamento de
seus estigmas. Ou, ainda, pela já citada falta de detalhamento do escrivão em determinadas
épocas, como vemos por vezes no período inicial dos registros das agremiações. Por outro lado,
a significativa demarcação “branca”, em comparação aos outros locais analisados, pode ter
ocorrido, como veremos, pela exigência feita na doação do templo de participação de homens
brancos na administração da capela.
Quanto à condição, houve um número maior de alforriados, 847 casos, 521 (61,51%)
mulheres e 326 (38,49%) homens. Os escravos tiveram uma presença considerável, 529 casos,
270 (51,04%) mulheres e 259 (48,96%) homens. Houve ainda 04 casos de coartados, 03 (75%)
mulheres e 01 (25%) homem. Em geral, as mulheres sempre estiveram à frente nos dados
numéricos do corpo associativo mercedário nas Minas Gerais. Dentre os crioulos, em particular,
verifica-se 418 (31,71%) forras e 285 (21,62%) forros; 184 (13,96%) escravas e 183 (13,88%)
escravos; 03 (0,23%) coartadas e 01 (0,08%) coartado (ou seja, todos os coartados eram
crioulos); além de 151 (11,46%) crioulas e 93 (07,06%) crioulos sem referência à sua condição.
Em comparação, quanto aos pardos identificou-se 80 (19,32%) forras e 37 (08,94%)
forros; 22 (05,31%) escravos e 13 (03,14%) escravas; e, em maior escala, 163 (39,37%) pardas
e 99 (23,91%) pardos sem menção à condição. Na categoria cabra se verifica 20 (46,51%)
mulheres forras e 01 (02,33%) homem forro; 09 (20,93%) mulheres escravas e 02 (04,65%)
homens escravos; além de 11 (25,58%) sem demarcação de condição (09 mulheres e 02
homens). Por fim, dos três pretos, as 02 (66,67%) mulheres eram cativas e 01 (33,33%) homem
era forro.1056

1056

No entanto, no registro de entrada de Rosa Teixeira da Costa não há a informação sobre sua condição e o nome
de seu senhor, Antônio Teixeira da Costa, como consta no termo de reunião que expulsou a irmã em 25 de setembro
1763, um dia depois da confecção de sua entrada. APNSCAD. Nº 7.8.2. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões
de Vila Rica. Entrada de irmãos, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09. Impresso.
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Com a virada do século, foi iniciado um período de maior “apagamento” das qualidades
que remetiam às cores, origens e condições (atuais ou passadas) dos sujeitos. Até a própria
categoria crioula entrou em declínio nas fontes, sendo praticamente suprimida nas décadas de
1820 e 1830, quando o sodalício oficializaria sua alteração ao estatuto de ordem terceira.
Embora ainda se representasse coletivamente como uma agremiação crioula, provavelmente a
manutenção de estigmas foi tida como desnecessária. O número de forros foi superior ao de
escravos, levando-se em consideração, ainda, a existência de muitos forros dentre os sujeitos
sem condição jurídica apontada.
Nos dois últimos decênios, demarcar a condição de liberto já devia ser considerado
desnecessário, como a qualidade, sendo ainda importante ter os poucos cativos devidamente
registrados. A condição também foi cada vez mais reduzida nas primeiras décadas do século
XIX, até que os escravos foram excluídos como irmãos de termo. Ainda que em certa medida
Marcos Aguiar tenha tendido a minimizar a participação dos escravos, tendemos a concordar
com suas considerações, verificando que, a partir da segunda metade do século XVIII, a maior
parte do corpo associativo de muitas irmandades africanas e afrodescendentes estaria mais
relacionada aos forros ou livres e à proeminência feminina.1057

Tabela 10 - Número de irmãos com qualidade e condição demarcada por décadas da Irmandade das
Mercês de Antônio Dias, Vila Rica1058
Décadas
Br.

Par.

Qualidade
Cab.
Cr.

Pr.

N/C

Liv.

Esc.

Condição
For.
Co.

Total
N/C

1059

1759-60
1761-70
1771-80
1781-90
1791-00
1801-10
1811-20
1821-30
1057

09
36
21
27
43
16
02
01

24
63
73
55
100
62
30
03

01
01
01
28
12
-

135
196
193
207
335
187
62
01

03
-

39
117
91
46
56
29
341
425

09
36
21
27
43
16
02
01

45
102
118
57
110
50
40
07

113
172
140
48
272
94
05
01

01
01
02
-

49
142
119
229
180
162
390
422

208
416
378
336
562
306
435
430

AGUIAR, Marcos Magalhães. Negras Minas Gerais..., op. cit., p. 258-259. De acordo com os levantamentos
das Irmandades do Rosário de Elizabeth Kiddy, em Cachoeira do Campo, por exemplo, de 1720 a 1780, houve,
em um total de 717 membros, 75 forros, 333 livres/sem condição e 309 escravos; na Paróquia do Pilar de Vila
Rica, entre 1720 a 1760, houve 80 forros, 115 livres/sem condição e 959 cativos, de um total de 1154 membros; e
em Barbacena, de 513 membros de 1810 a 1860, houve 64 forros, 240 livres/sem condição e 209 cativos. Em
Mariana, em 1750, houve 149 forros, 11 livres ou sem condição definida e 234 escravos, mantendo-se sempre o
número superior de escravos até 1830. Embora não seja possível generalizar, tendo existido experiências distintas
em cada localidade, nota-se o crescimento da camada de africanos e afrodescendentes libertos, livres ou
desprovidos de marcadores de condição jurídica em seus assentos. KIDDY, Elizabeth W. Blacks of the Rosary.
Memory and History in Minas Gerais, Brazil. The Pennsylvania State University Press, 2005, p. 255-257.
1058
Fonte: APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entrada de irmãos, 17591811, cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820,
cx. 04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1059
Os indivíduos considerados livres correspondem apenas aos que tiveram qualidade “branca” demarcada.
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1831-36
Total

01
156

04
414

43

02
1318

03

70
1214

01
156

529

02
847

04

75
1768

77
3148

No início do século XIX começaria a recair o número de escravos, e, com a mudança
para ordem terceira, os irmãos se questionariam se deveriam ter escravos como associados,
como ainda será abordado. A irmandade redefinia suas prioridades, pois foi fundada sob o título
de redentora dos cativos. Ou seja, o escravizado não condizia mais com os significados da
liberdade almejada naquele período. Mas a corporação rejeitaria o ingresso, afastando-os
daquele ambiente associativo, ou apenas os excluiria das novas práticas de profissão e
recebimento do hábito de terceiro? Em termo de 1823 definia-se que os cativos seriam aceitos
como “irmãos do escapulário”.1060
Outro caso, anterior a isso, merece ser questionado, embora o episódio de expulsão das
duas pretas já tenha sido abordado. Houve um africano agremiado que, ao que tudo indica, não
foi obrigado a deixar a corporação. Braz Gonçalves Veiga era um preto forro que teve assento
em 1761, dois anos antes das duas irmãs, e era morador no Padre Faria. Faleceu em 1791 e foi
sepultado na Capela do Rosário do Alto da Cruz. Ele também teria sido expulso? Ou o fato de
ser um homem liberto o poupou da exclusão?1061 Braz apareceu no Abecedário do Rosário como
senhor do escravo Antônio. Além de liberto era proprietário, o que viabilizaria uma posição
social distinta das escravas abolidas.1062
Em comparação, a Irmandade do Rosário do Alto da Cruz possuiu cerca de 3.819 irmãos
entre os séculos XVIII e início do XIX. A maioria dos confrades era feminina (2289 mulheres
ou 59,9% e 1530 homens ou 40,1%), com grande quantidade de registros sem a apresentação
de qualidade e condição. Dentre os que informavam, a maioria era de homens pretos e mulheres
crioulas. Mais da metade das entradas não apresentou referência a escravos ou forros, sendo o
percentual dos primeiros superior ao dos segundos. Eram 1577 escravos, 811 mulheres ou
51,4% e 766 homens ou 48,6%, e 110 forros, 58 mulheres ou 52,7% e 52 homens ou 47,3%,

1060

Apesar da norma aprovada em 1823, que impedia a entrada de escravos, já que eles não poderiam professar,
sendo apenas devotos do bentinho, há a entrada de Rosária Teixeira em 1828, escrava de Manoel dos Reis Teixeira,
tendo sido juíza de Nossa Senhora da Saúde. Há um registro com o nome de Manoel dos Reis Teixeira, de 1808,
um pardo forro solteiro, morador no Morro da Queimada, que assinou seu termo e ocupou cargos como definidor,
síndico e vice-prior. Há ainda dois filhos do sujeito na agremiação, aparecendo em um dos assentos como cabo de
esquadra. Os filhos eram Joaquim dos Reis Teixeira, que entrou em 1823, e Ana dos Reis Teixeira, em 1825,
ambos sem nenhuma referência à qualidade e condição. APNSCAD. Nº 7.8.2. Entrada de irmãos, 1762-1817, cx.
03, prat. 41, est. 09; APNSCAD. Nº 7.8.6. Entrada de irmãos, 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1061
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
1062
Informações baseadas no banco de dados do Abecedário de Irmãos do Rosário do Alto da Cruz, 1770-1810,
disponibilizado por Francisco Andrade e Andressa Antunes. Cf. Livro 02, f. 163.

284

apesar de que a maioria dos sujeitos sem informações poderia se tratar de libertos ou livres. Em
geral, eram moradores nas imediações da capela, bairros fronteiriços e morros adjacentes.1063
Dos membros pretos, demarcados somente em 218 registros (158 homens ou 72,5% e
60 mulheres ou 27,5%), houve menção a algumas procedências, sendo as principais: 80 angolas,
48 congos, 34 minas e 17 benguelas.1064 Ou seja, na documentação, que se inicia em 1770, notase a predominância dos centro-ocidentais, embora o percentual reduzido de procedências
referidas torne inviável uma análise mais abrangente sobre divisões de grupos étnico-sociais na
instituição ou, ainda, do predomínio de uma ou outra origem em determinados períodos ao
longo do século XVIII. Já os crioulos foram referenciados em 185 casos (114 mulheres ou
61,6% e 71 homens ou 38,4%). Deste total, 94 (50,81%) eram escravos, 60 (32,43%) eram
forros e 31 (16,76%) não tiveram condição jurídica definida.1065 No contexto confraternal de
Vila Rica, a experiência de proximidade do cativeiro e a aliança com centro-ocidentais seriam
alguns estímulos, dentre outros, ao crioulo que se associava ao Rosário. Os pardos estiveram
presentes em 56 casos (35 mulheres ou 62,5% e 21 homens ou 37,5%).
Iraci del Nero e Francisco Vidal Luna apresentaram, a partir dos registros de óbitos de
Antônio Dias, que de 1719 a 1818 os sudaneses foram superiores aos bantos, 55,3% e 44,7%,
respectivamente, totalizando 3.099 casos.1066 Dentre várias justificativas, como os contextos
vivenciados pelas áreas de onde partiam e chegavam os escravos, aponta-se também a noção
de experiência prévia dos minas com a mineração. No entanto, ao segregar os dados ao longo
de um século, notou-se alterações importantes, com o elemento sudanês (principalmente mina,
nagô e cabo verde) sendo majoritário até a década de 1790. Nas três últimas décadas os bantos
foram predominantes (sobretudo angola, benguela e congo).1067

1063

ANTUNES, Andressa. Op. cit.
Em menor proporção foram apontados 04 nagôs, 04 rebolos, 03 cabindas, 02 monjolos, 01 cabo verde, 01
cassange, 01 camundá, 01 ganguela e 01 moçambique.
1065
A informação foi consultada no banco de dados do Abecedário de Irmãos do Rosário do Alto da Cruz, 17701810, disponibilizado por Francisco Andrade e Andressa Antunes.
1066
Os registros de batismo mostram cifras distintas, condizentes com fato que chamamos atenção, de muitos
escravos bantos já chegarem batizados. Os autores contabilizaram 84,6% de sudaneses e 15,4% de bantos entre
1759 e 1818. Vale mencionar que foram computados apenas os africanos que possuíram a procedência demarcada,
sendo excluídos os indeterminados. LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. Algumas características
do contingente de cativos em Minas Gerais. In: LUNA, Francisco V.; COSTA, Iraci del N.; KLEIN, Herbert S.
Escravismo em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo: Impr. Of. do Estado de São Paulo; USP, 2009, p. 23.
1067
“Não houve uma política senhorial para misturar as diversas nações africanas em seus domicílios na tentativa
de dividir e melhorar o controle sobre os escravos, pois na primeira metade do período em tela, os minas tiveram
grande representação entre os escravos africanos, sendo a maioria dos escravos nos plantéis de diversos tamanhos.
E, na segunda metade do Setecentos, ocorreu uma melhor distribuição das nações africanas entre os plantéis,
porém, tal divisão ficou centrada nos cativos da África Centro-Ocidental.” REZENDE, Rodrigo Castro. Africanos,
Crioulos e Mestiços: a população de cor em algumas localidades mineiras do século XVIII e a construção de suas
identidades. Anais do XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambú-MG, Brasil, 2006, p. 18.
1064
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Os autores não deixaram de articular a visão de “substituição” dos sudaneses pelos
bantos em período de consolidação do decréscimo da economia mineradora e impulso
agrário.1068 Ciente dos problemas das generalizações, deve-se somar às experiências locais as
alterações das relações comerciais e do tráfico nos portos da Bahia e do Rio de Janeiro. Em São
João Del Rei, em 1718, por exemplo, os bantos já superavam os sudaneses na listagem de
cobrança do quinto. Laird Bergard, a partir de outras tipologias documentais mais diretamente
relacionadas a inventários censitários e ao tráfico de escravizados, apontou para um
“adiantamento” da presença africana centro-ocidental nas Minas Setecentistas.1069
Semelhante ao constatado por Laird Bergard para a Capitania de Minas Gerais, com
base no censo de 1804, para Vila Rica, foi possível a Iraci del Nero e Francisco Vidal Luna
identificarem o aumento da população escrava nativa face aos africanos, 59,2% e 40,8%,
respectivamente, sendo os crioulos mais numerosos do que os pardos. No documento, os bantos
aparecem mais até a faixa etária dos 30 a 39 anos, enquanto os sudaneses possuem maior peso
nas idades mais avançadas. Nesse ano os bantos ultrapassavam os sudaneses, 84,7% a 15,3%
(1.134 sujeitos).1070 Decerto, essa mudança do contingente africano impactou em alterações de
dinâmicas e corpos associativos dos Rosários e das Mercês de Vila Rica.
Na mesma vila, mas na Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, a Irmandade
das Mercês possuiu, entre os anos de 1754 a 1840, cerca de 2.586 membros. Nesse grêmio a
maioria do corpo associativo também foi feminina, 1.445 (55,88%) mulheres, 1.140 (44,08%)
homens e 01 (0,04%) ilegível.1071 O sodalício teve entrada constante, sendo a década de 1810
a mais numerosa, passando de dois decênios de crescimento para anos de queda de matrículas.

1068

De 1719 a 1743: 64 sudaneses e 41 bantos; de 1744 a 1768: 471 sudaneses e 243 bantos; de 1769 a 1793: 768
sudaneses e 515 bantos; e de 1794 a 1818: 411 sudaneses e 586 bantos. Ibidem, p. 23. Ver também: LUNA,
Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. A presença do elemento sudanês nas Minas Gerais. In: LUNA,
Francisco V.; COSTA, Iraci del N.; KLEIN, Herbert S. Escravismo em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo:
Impr. Of. do Estado de São Paulo; USP, 2009, p. 231.
1069
“É visível que os escravos procedentes da Costa da Mina predominaram inicialmente durante o período de
intensa mineração do ouro; em meados do século 18 o comércio negreiro mudou-se para o sudoeste da África.
Depois de 1750 os portos angolanos, especialmente o de Benguela, dominaram como pontos de origem dos
escravos de Minas Gerais – mas no início do século 19 observa-se uma mudança para os escravos do Congo, ao
norte da atual Angola.” BERGARD, Laird W. Op. cit., p. 229-230.
1070
LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. Algumas características do contingente..., op. cit., p. 2324. Conheça o amplo trabalho internacional de levantamento de fontes documentais e quantificação do tráfico de
escravos africanos: https://www.slavevoyages.org/voyage/database#tables. Acesso em 23 mar. 2021.
1071
Independente do trabalho de cruzamento, o levantamento não está isento de falhas, correspondendo antes ao
número de entradas oficializadas do que ao número exato de entrantes. É preciso levar em conta a existência de
homônimos, senhores e escravos ou pais e filhos com mesmo nome, além da repetição de registros. Nestes casos,
foram descartadas as entradas duplicadas quando foi possível ter a certeza de que se tratava de uma mesma pessoa.
Além dos quatro livros utilizados não serem uma série contínua, muitas vezes eles possuem termos de mesmo
período, existindo ainda registros que foram “passados a limpo”, tendo o escrivão a inciativa de produzir um livro
mais completo. Havia matrículas em um livro de termos de reunião que foram transferidos para um livro próprio.
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Tabela 11 - Número de entrada de irmãos por décadas da Irmandade das Mercês do Pilar, Vila Rica 1072
Décadas
1754-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
Total

Entradas
140
234
304
287
252
332
400
369
268
2586

A qualidade dos irmãos foi constatada em poucas menções, visto que 2.410 registros
não apresentaram a categoria. Os crioulos estiveram em número de 69 membros, 35 (50,72%)
homens e 34 (49,28%) mulheres. Os pardos, em contrapartida, foram mais numerosos, 96
membros, 50 (52,08%) mulheres e 46 (47,92%) homens, o que pode estar relacionado ao
próprio surgimento da irmandade, à capela na qual esteve inicialmente localizada e à
sociabilidade existente entre crioulos e pardos nos conflitos que se desenrolaram ao longo do
tempo (ora seus aliados, ora seus opositores). A menção aos brancos foi reduzida se comparada
com a vizinha em Antônio Dias, apenas 07 membros, 06 (85,71%) homens e 01 (14,29%)
mulher. Os cabras e os pretos estiveram ainda em menor proporção, 01 irmã cabra e 02 irmãos
pretos1073 (01 homem e 01 mulher, sendo ambos escravos e o primeiro referido como “mina”).
Interessante observar também a agremiação de 01 índio.1074
Dos membros que foram identificados por crioulos, observa-se 41 forros (59,42%), 23
homens e 18 mulheres; 19 escravos (27,54%), 12 mulheres e 07 homens – uma inversão entre
as categorias gênero, qualidade e condição –; e 09 sem condição definida (13,04%), 05 homens
e 04 mulheres. Já quanto aos pardos, se filiaram 29 forros (30,21%), 17 mulheres e 12 homens;
13 escravos (13,54%), 10 homens e 03 mulheres; e 54 sem condição definida (56,25%), 30
1072

Fonte: APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 17541830, v. 0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1073
A irmã preta Maria Pereira, escrava de Feliciana Pereira, entrou na associação em 1785 e morava nas Cabeças.
O Irmão preto mina Manuel da Cruz, escravo de Serafim José dos Santos, entrou em 1822. Morava na Rua de São
José e ocupou os cargos de juiz e definidor. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila
Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035; 1754-1830, v. 0035.
1074
Joaquim dos Reis entrou em 1820. Segundo o registro, se agremiava "pelos bons desejos de seguir a nossa
Religião". Morava na casa do Tenente Coronel Joaquim dos Reis, que também assinou a rogo. Este teve assento
em 1802, enquanto ainda era capitão, e possuiu um escravo também associado, Gaspar dos Reis, em 1811, tendo
sido este juiz da irmandade. Poderia ser o indígena um ex-escravo ou um agregado? Há outro termo do mesmo
irmão, em um segundo livro confeccionado com relação de despesa, dos pagamentos dos membros, em que consta
ser "da nação índio". APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos,
1754-1830, v. 0035. Maria Leônia Chaves analisa designações genéricas atribuídas aos indígenas, seu suposto
apagamento em fontes e a inserção de muitos na sociedade colonial, levando a readaptações e reconstruções
identitárias, cf. RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Op. cit., p. 64.
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mulheres e 24 homens. A condição jurídica também foi pouco referida, já que 2088 termos não
continham a informação. A mais demarcada foi a de escravo, 421 membros, sendo 271
(64,37%) homens e 150 (35,63%) mulheres. Os forros marcaram presença em 77 casos, 39
(50,65%) homens e 38 (49,35%) mulheres.1075

Tabela 12 - Número de irmãos com qualidade e condição demarcada por décadas da Irmandade das
Mercês do Pilar, Vila Rica1076
Qualidade

Décadas
Br.
1754-60
1761-70
1771-80
1781-90
1791-00
1801-10
1811-20
1821-30
1831-40
Total

01
02
02
02
07

Par.
02
03
25
19
07
08
26
05
01
96

Cab.
01
01

Cr.
01
03
18
29
08
02
06
02
69

Condição
Pr.
01
01
02

Ín.
01
01

N/C

Liv.

137
227
259
236
237
321
365
361
267
2410

01
02
02
02
07

For.
01
03
36
20
09
03
04
01
77

Esc.
12
31
82
71
47
68
67
40
03
421

Total
N/C
127
200
186
196
196
261
329
328
265
2088

140
234
304
287
252
332
400
369
268
2586

Talvez essa irmandade, devido ao conflito envolto à sua fundação e à disputa com a
corporação de Antônio Dias, tenha optado por não restringir o acesso de sua instituição para
angariar mais devotos, o que também pode ter mudado ao longo do tempo.1077 Ao que parece,
houve uma maior intenção, nas irmandades mercedárias em geral, em promover o afastamento
do africano e não do escravo, embora este tenha sido excluído na trajetória de Antônio Dias.
No Pilar, as mulheres parecem ter adquirido uma participação um pouco menor do que em
Antônio Dias, e isso poderia refletir uma diferenciação entre as freguesias. Haveria, por
Segundo Daniel Precioso, em seu levantamento pautado no “Livro Segundo de Termos de Assentos dos
Irmãos”, entre 1754 e 1808, a Irmandade das Mercês do Pilar possuía 1.155 irmãos. Deste montante, apenas 219
(18,96%) eram cativos, 74 (33,78%) homens e 145 (66,21%) mulheres. Apesar da condição legal de forro não ser
sempre demarcada nesse tipo de documento, livros de assentos, o autor constatou “um maior número de indivíduos
designados como ‘crioulos’ entre os forros do que entre os cativos”. PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op.
cit., p. 99. Embora tenhamos encontrado um número maior de entradas, a partir da análise de outros livros e com
a inclusão de décadas posteriores, foram verificados alguns resultados semelhantes aos do autor. Todavia, o
cruzamento de diferentes livros proporcionou maiores informações dos membros, e, com isso, alguns dados
apresentaram distinções. Em Mariana, o autor também realizou um recorte temporal mais restrito, apenas para
segunda metade do século XVIII, utilizando apenas dois dos três livros consultados em nossa pesquisa.
1076
Fonte: APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 17541830, v. 0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1077
De forma comparativa, Anderson Oliveira contabilizou 3.203 registros para o Rosário do Pilar, sendo 2.028
escravos, 382 forros, 04 coartados e 789 indeterminados. As informações de qualidade e procedência foram
apontadas para os juizados devocionais. A amostragem demonstrou predomínio de angolas e crioulos devotos a
Efigênia, Elesbão, Benedito e Categeró, bem como minas e crioulos ao Rosário. Tais juizados foram, ainda, mais
frequentes na segunda metade do século XVIII, corroborando com a ideia de surgimento de novos caminhos – os
juízes devocionais – para a integração das novas procedências do tráfico e o crescimento das arrecadações
monetárias. OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 293-296.
1075
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exemplo, maior flexibilidade para a mulher que trabalhava, com autonomia e mobilidade, pelos
morros da mineração? Voltaremos a essa questão.
Gráfico 1 - Entradas das Irmandades das Mercês de Mariana, São José Del Rei e Vila Rica 1078
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A Irmandade das Mercês do Pilar sempre manteve um número equilibrado entre pardos
e crioulos. Ainda que os assentos com maiores informações acerca dos confrades tenham sido
reduzidos, nota-se um número superior de crioulos na década seguinte à construção do templo
próprio, apartado dos pardos de São José. Todavia, a presença dos pardos foi sempre
significativa. A eliminação dos marcadores sociais também foi observada nessa associação no
século XIX, mesmo que os escravos tenham sido mais persistentes nesse meio associativo. Por
isso, neste caso, também seria possível supor que a condição cativa fosse mais importante de
detalhar na hora da confecção do registro dos novos irmãos.
Segundo Iraci del Nero da Costa,1079 a partir dos registros de óbitos da Paróquia de
Antônio Dias, de 1719 a 1818, apenas 18,5% dos mortos faziam parte de irmandades, sendo
maior o número de mulheres do que de homens. Dentre os livres – ou, destacamos, dos sem

1078

Fonte: AEAM. Irmandade das Mercês de Mariana. Livros de Entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1774-1814,
prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04; AMNSP-SJDR. Irmandade das Mercês de São José del-Rei, 1788-1807,
livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888, cx. 02, est. 04;
APNSCAD. Irmandade das Mercês e Perdões. Nº 7.8.1. 1759-1811, cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03,
prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx. 04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat.
41, est. 09; APNSP-OP. Irmandade das Mercês e Misericórdia. 1754-1830, v. 0035; 1790-1838, v. 2213; 18241838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1079
COSTA, Iraci del Nero da. Vila Rica: população (1719-1826). Universidade de São Paulo, 1979, p. 99.
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referências à qualidade e condição –, 47,6% dos falecidos foram irmãos, enquanto, entre os
forros, a cifra caía para 35%. Já quanto aos escravos, apenas 06,4% teriam tido sua participação
em associações leigas em seus registros de óbitos. As mulheres foram maioria entre os escravos
e forros, e os homens entre os livres. Marcos Aguiar discordou do autor por subestimar a
participação nos sodalícios, ao demonstrar a expressão numérica das confrarias da mesma
freguesia, visto que o Rosário do Alto da Cruz e a Mercês possuiriam, entre 1759 e 1810, cerca
de 6.331 membros, o que representaria “50,7%, se cotejarmos com o número absoluto de
assentos de óbitos consultado por Costa, 12.469”.1080 Para uma comparação, o autor identificou
2.145 confrades cativos, enquanto Iraci del Nero levantou 8.162 escravos nos óbitos; 882
membros forros para 2.026 nos óbitos; e 3.232 irmãos livres ou sem condição demarcada para
2.248 nos óbitos.
Ainda que se leve em consideração que nem todos que pertenciam a esses grêmios
viviam e morriam na freguesia, é preciso ter em vista que esses são os números de registros
oficializados em termos de entradas e apenas da segunda metade do século XVIII. Além disso,
existiram outras associações que agregaram a população afrodescendente escrava, liberta e livre
aqui não contabilizada.1081

Entretanto, se tomarmos a taxa de mortalidade de 1776 como referência para o período
1760-1810, teremos em torno de 20% da população escrava como irmãos das
confrarias em 1804. Não precisamos de todo este malabarismo para avaliar a
participação de forros e livres. Os dados revelados por Costa, a partir dos registros de
óbitos de Antônio Dias, cotejados com a composição das irmandades do Alto da Cruz
e Mercês de Baixo, sugerem a totalidade, ou quase, da população livre de cor e, no
mínimo, 50% dos forros, estavam envolvidos em atividades confrariais. 1082

De toda forma, os registros de óbitos não seriam o indicativo mais confiável para refletir
a participação em irmandades, visto que nem sempre havia maiores especificações.
Escravizados não possuiriam nem testamentos para verificação de cláusulas de últimas
vontades, como geralmente explorado pela historiografia para livres e libertos. Cabe lembrar
ainda, como alegado anteriormente, que nem todos os membros de irmandades conseguiam
sepultamento em suas capelas pelo pequeno número de covas, e, por isso, muitos às vezes eram
enterrados nas matrizes. As fontes documentais e as análises estatísticas nos fornecem amostras
1080

AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 48.
Ibidem, p. 49. Marcos Aguiar chega à conclusão de que os dois Rosários dos pretos provavelmente não
congregaram sequer 20% da população escrava de Vila Rica, ao comparar com a totalidade da “massa escrava”,
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de realidades, haja vista a subjetividade da confecção dos documentos, que não estabeleceram
padrões rígidos de registro detalhados. Muitas variáveis devem ser levadas em consideração,
como, por exemplo, o caráter transitório e volante das vilas. Como abordou Douglas Libby e
Zephyr Frank, para pesquisas relacionadas à etnicidade e à condição legal, registros paroquiais
mineiros podem nem sempre ser as fontes mais fecundas, sendo necessário cruzamentos.1083
Ao estudarmos o universo associativo leigo, e, em especial, irmandades de africanos e
afrodescendentes, nos dedicamos à compreensão de uma parcela da população dos núcleos
urbanos selecionados, que se inseria na sociedade colonial cristã e optava ou era direcionada à
vivência confraternal. Isso não retira delas a importância do papel desempenhado. Esses sujeitos
participavam e atuavam em corporações religiosas católicas, inseridas nas dinâmicas
estamentais e escravistas que seguiam os padrões culturais e valorativos do Antigo Regime,
embora ressignificassem suas experiências e buscassem vias legítimas de agenciamento e
reinvindicação. Outros tantos sujeitos viveram apartados dessas dinâmicas, forjaram e
percorreram outras vias estratégicas. Alguns ainda partícipes da cristandade, mas sem
oficializar sua entrada em agremiações, recebendo sacramentos e catequese por parte de
senhores e clérigos, frequentadores ou não de “agregadoras” matrizes, onde tantos foram
sepultados. O compromisso de uma despesa fixa, ou próprio comprometimento comunitário,
poderia estar distante do horizonte de escravos, libertos e pessoas pobres em geral. Porém, a
sociabilidade festiva de rua, que celebrava e amparava vida ou morte, poderia ser compartilhada
por inúmeros devotos de mediadores celestiais, sem exclusividade de matrícula, bem como a
contribuição com o peditório itinerante de esmolas.
4.2 Uniões, famílias e redes de sociabilidades
Embora a sociedade colonial impusesse certos limites às formas de organização da
população escrava e forra, os africanos e seus descendentes, como atores de sua própria história,
aprenderiam a se (re)organizar no interior da ordem colonial, hierárquica e escravista, criando
alternativas e adaptações de vida a partir de uma nova realidade.1084 Tornou-se nítida a
preocupação por parte da historiografia pelo conhecimento dos grupos étnicos formados a partir
do tráfico, pensando as identidades formadas pelas heranças culturais e tradições africanas, mas
também de sua transformação com a diáspora e a formação de novos grupos, alianças e
dissensões em novo contexto. “Muitos estudos voltaram-se então para a análise das práticas
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cotidianas, costumes, enfrentamentos, resistências, acomodações e solidariedades, modos de
ver, viver, pensar e agir dos escravos.”1085 Com a alteração de perspectiva, entravam em cena
as visões escravas da escravidão e os significados das lutas dos cativos. Inúmeros trabalhos, por
meio de ampla cartela de registros seriais, ressaltaram estratégias de vida para esses atores
sociais, quer através de trajetórias individuais ou da representação em coletividades, como
formação de famílias1086, compadrio, relações de trabalho e ofícios1087, rebeliões1088 e
quilombos1089, alforria e busca por direitos, e, claro, associativismo leigo.
Como apontou Marina de Mello e Souza1090, as pesquisas sobre a inserção dos africanos
e seus descendentes nas Américas alcançaram maior notoriedade nas últimas décadas, embora
desde muito tempo venham sendo pensadas nas mais distintas chaves interpretativas,
principalmente através da discussão de conceitos e processos como ressignificação,
crioulização, hibridismo ou hibridação1091, transculturação, encontro de culturas, mestiçagem
cultural1092, sincretismo e tantos outros. Muitos deles, por terem sido tratados por vezes
indiscriminadamente, passaram a ser rejeitados nas pesquisas acadêmicas, nos campos da
história e da antropologia, como o sincretismo.1093 Também a mestiçagem esteve presente em
inúmeros estudos desde o século XIX, pautados principalmente pelos ideais de formação da
nação e de degeneração em função da miscigenação. Uma resposta contrária foi a abordagem
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proposta por Gilberto Freyre nos anos de 1930, com a valorização das contribuições africanas,
portuguesas e indígenas na formação colonial da família patriarcal brasileira: a identidade
nacional ancorada na cultura híbrida dos trópicos. Ao longo do século XX, contudo, estudos
sobre a mestiçagem passariam a ser mais contextualizados às dinâmicas de interações e
conflitos de uma sociedade miscigenada.1094
Trabalhos de Julita Scarano, João José Reis, Mariza Soares, Mary Karasch, Lucilene
Reginaldo, Célia Borges e Anderson Oliveira, por exemplo, foram precursores ao ressaltar as
relações étnico-sociais em irmandades.1095 Mariza Soares1096 abordou a importância da análise
pelo viés da conversão ao catolicismo por parte de muitos africanos traficados e sua filiação às
irmandades católicas leigas, visto que havia africanos que se convertiam e participavam do
meio confrarial, mas também existiam africanos que não se convertiam e não se associavam.1097
A historiografia sobre o associativismo leigo demonstrou grande interesse pelos processos de
“ressignificação cultural”1098 e de constituição de grupos no cativeiro, reforçando o papel dessas
instituições como espaços privilegiados para a afirmação de identidades coletivas. Soma-se a
isso que muitos trabalhos, nas três últimas décadas, evidenciaram a organização política
africana e afrodescendente, inclusive guiando lutas sociais em termos jurídicos.1099
Nesse sentido, outra possibilidade de análise presente nas matrículas de ingressantes foi
a formação de famílias e redes de sociabilidades. Em Mariana, dentre os sujeitos identificados
por relações conjugais, 75 membros, 71 eram mulheres e apenas 04 eram homens. Além disso,
07 foram registrados como solteiros, 06 mulheres e 01 homem, bem como 04 viúvas. O número
não nos parece representativo da realidade, visto que, para 1310 irmãos, relações formais ou
informais não foram abordadas. Ou seja, podemos estar fazendo referência apenas a relações
1094
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sagradas pelos laços oficias do matrimônio.1100 Luciano Figueiredo observou situação
semelhante no Tejuco, ao analisar um Livro de Grades (contas). Muitas mulheres “eram
registradas como casadas, aparecendo ao lado de seus nomes os de seus maridos. Os nomes
destes, no entanto, não constavam da lista de pagamento de anuidades, o que demonstraria que
as mulheres casadas poderiam participar da irmandade sem a presença dos esposos”.1101
A demarcação do relacionamento mais frequente para mulheres relacionava-se ainda à
demarcação da honra. Segundo Leila Algranti, na distinção entre livres e escravos, a honra era
atribuída apenas aos primeiros, como ao apontar a distinção entre mulheres sem honra, como
as escravas, e as mulheres desonradas, que seriam as de qualquer camada social que não se
mantinham castas ou traíam seus maridos. A honra envolvia a conduta sexual das mulheres,
distinto do tratamento dado aos homens.1102 Já Kelly Viana analisou a importância da honra
para mulheres de ascendência africana ou pobres nas Minas Setecentistas, não se resumindo “à
sexualidade, mas envolvia as dimensões associadas à ‘boa fama pública’; ou seja, o trabalho, a
responsabilidade no provento do lar e dos filhos, nos compromissos assumidos e mantidos, na
palavra dada, no respeito pelos seus pares, de ambos os sexos”.1103
No tocante ao âmbito familiar, foram mais comuns, embora o número seja reduzido, as
referências aos pais e cônjuges. Em alguns mínimos casos foram constatados afilhados,
sobrinhos, expostos e enjeitados (recém-nascidos abandonados).1104 Em geral, essas menções
podiam significar uma referência do novo ingressante, demonstrando a existência de um
vínculo familiar, que por vezes correspondia a pessoas que já faziam parte daquela comunidade
associativa. Por outro lado, também era uma forma de identificar a descendência, indispensável
em agremiações que propunham regras restritivas de admissão. Outros vínculos poderiam ser
registrados por sua importância, pelo papel desempenhado pelo familiar utilizado como uma
indicação. Ou, ainda, que muitos irmãos não tinham qualquer relação demarcada por já ser de
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conhecimento de todos. Talvez por isso mesmo apenas as localidades distantes eram
constantemente apontadas quanto às moradias.
A alusão a algum dos pais esteve presente em 78 termos de entrada, 43 mulheres e 35
homens. Citaremos alguns casos para indicar, por exemplo, a presença comum de pais e filhos
na mesma irmandade, mas, infelizmente, não foi possível realizar análises mais complexas
quanto às categorias de qualidade e condição ao longo do tempo e das gerações, pela grande
ausência das mesmas nos assentos. Em nenhum momento houve a explícita indicação de mãe
ou pai africanos, embora saibamos que dentre os significados da categoria “crioulo”, o mais
destacado, em âmbito demográfico, seja a descendência africana dos nascidos no Brasil. Para
além do grande problema da própria fonte, podemos nos questionar se os “crioulos das Mercês”
não seriam, em sua maioria, crioulos de outras gerações. Rodrigo Rezende observou casos em
que havia indivíduos, descendentes dos mesmos pais, que eram classificados distintamente, e
múltiplos tipos de enlaces matrimoniais quanto à população crioula, tendo a categoria, sempre
fluida, sido usada para filhos de pais de distintas qualidades e mantida ao longo das gerações.1105
Algumas histórias de vida puderam ser descortinadas, elucidando a dinâmica e fluida
sociedade mineira, mas que podem ser representativas de um contexto mais amplo. Vitorino
Dias Mendes, por exemplo, entrou para as Mercês em 1792, ano em que ocupou o cargo de
juiz. Sua esposa, Joaquina Pinto, passou a ser associada em 1802, bem como seus filhos
Agostinha Dias e Faustino Dias Mendes.1106 Outro exemplo foi Joaquina Gonçalves da Mata,
citada nos registros de seus quatro filhos. Ela entrou em 1795, embora seu marido, Mathias
Vieira Serra, também mencionado nos termos dos filhos, parece não ter assento. Gregório
Vieira Serra e Manoel Vieira Serra entraram em 1798, sem qualidade e condição demarcadas.
Vicência Vieira foi identificada, em 1811, como crioula forra. Zeferina Gonçalves Vieira
também se agremiou, mas em 1812, quando seu pai já era falecido.1107 Sendo assim, poderíamos
nos perguntar por que apenas Vicência Vieira foi caracterizada como crioula forra, enquanto
seus pais e irmãos tiveram qualidade, cor e passado cativo apagados? Vicência seria a última a
conquistar sua liberdade? Já a crioula forra Francisca do Rosário entrou em 1814 e era filha de
Maria do Rosário, escrava do Capitão Thomas Joaquim Pedroso da Silveira, irmã das Mercês
desde 1808. Maria poderia ser preta ou crioula, carregando consigo, no nome, uma sugestiva
invocação mariana. O senhor não era um mercedário, mas tinha vários escravos por lá.1108
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Quanto à extensão da rede familiar à confrarial, houve casos em que a entrada da esposa
não dependia da participação do marido, como Quitéria Martinha da Silva, moradora no
Itacolomi, que, em 1796, teve assento assinado pelo esposo, Jerônimo Ferreira da Rocha,
embora ele não se encontrasse entre os membros.1109 Em 1805, Clara Fernandes Maciel passava
a participar da confraria, independente da presença do marido, Manoel Teixeira Romão. Ela
também seria juíza alguns anos depois. Em 1811, seu filho Manoel Teixeira de Passos se
associaria, sendo referenciado como filho de Manoel Teixeira Romão. Ele ocupou, alguns anos
mais tarde, o cargo de irmão de mesa. O pai e esposo, ainda que não fosse membro, era uma
referência indicada em ambos os termos.1110 A parda Rodozinda entrou em 1815, casada com
Vicente, escravo de D. Rita Maria Caetana de São José. Tudo indica que o marido não foi
membro das Mercês, mas sua senhora era, desde 1814.1111 Duas escravas de D. Rita, Maria
Antônia e a crioula Ana Pessoa de Lemos, estavam naquele meio associativo, com registros de
1812 e 1814.1112 A senhora aparecia, em 1820, no termo de D. Guilhermina Cândida de
Almeida, como fiadora da soma necessária para sua entrada, por estar em “perigo de vida”.1113
Por outro lado, foi muito frequente a entrada de casais, seja no mesmo dia ou em
períodos distintos, bem como a participação de filhos e outras pessoas com as quais mantinham
laços. Como o casal formado por Antônia Maria de Sampaio e Manoel da Costa Soares, por
exemplo. Eles estavam filiados desde 1800 e 1802, respectivamente. Ela era moradora do Morro
de Santa Ana e teria começado a participar do grêmio antes do marido.1114 Sebastião Fernandes
da Silva Ribeiro, morador das fraldas do Morro de Santo Antônio, entraria em 1803, bem como
sua esposa, a preta forra Antônia Rodrigues Chaves.1115 O laço matrimonial com mulher
africana justificava a aceitação da mesma pela irmandade, segundo suas diretrizes. O universo
associativo leigo poderia ser espaço de prolongamento de outras sociabilidades, mas também
de criação de novas relações pessoais. Ao mesmo tempo, poderia representar uma escolha por
uma comunidade distinta da compartilhada por seus familiares, como no caso dos crioulos das
Mercês, filhos de pais africanos, ou ainda dos que, como a preta forra Antônia Rodrigues
Chaves, passaria a se reunir por meio de outros elos.
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Em Mariana foram identificados 26 episódios nos quais práticas de agregação foram
referidas por este termo, divididas igualmente entre os gêneros. No entanto, houve também 40
menções a “moradores na casa” de outros sujeitos, que poderiam ser considerados agregados.
A crioula forra Ana Rosa de Souza, por exemplo, começou a fazer parte da irmandade em 1802,
sendo agregada do Ajudante Leonardo José Vilela, referido em seu assento, embora só tenha se
tornado membro em 1810. A filha do ajudante, Maria do Carmo de Jesus, entraria em 1813.
Um escravo de Leonardo entrou no mesmo ano em que a agregada, o crioulo Manoel José
Alves.1116 De forma semelhante, o médico Luiz José de Godoy teve alguns de seus agregados
filiados, como Hilário José do Couto Cruz em 1805 e Antônio Pinto da Mota em 1806, bem
como alguns escravos, o crioulo Braz Fernandes de Oliveira em 1803, Izabel do Monte
Vitoriana em 1809, Manoel em 1810 e Adão em 1811. Seu filho, João de Godoy Torres,
também esteve presente a partir de 1812.1117
Mulheres e clérigos receberam muitos agregados em suas casas. Ana Maria Ferreira de
Caldas teve quatro agregados pertencentes a essa confraria, Emerenciana Ferreira de Caldas,
Romana Ferreira de Caldas e Leonor Ferreira de Caldas em 1812, e o crioulo forro Agostinho
Correa de Oliveira em 1815. O Cônego Manoel Ferreira Franco, por sua vez, esteve filiado
desde 1806, acordando seus pagamentos em missas. Seus agregados foram Feliciana Ferreira e
Miguel Ferreira Franco em 1805, Sebastião Ferreira Franco em 1814, e o crioulo forro Luciano
Ferreira Franco em 1815,1118 enquanto os escravos foram Maria Joaquina da Silveira em 1805,
Angélica em 1806 e a crioula Clemência Ferreira Franco em 1815.1119
Algumas relações se estenderiam para o ambiente associativo, como no caso de escravos
de um mesmo senhor, que poderiam habitar em uma mesma localidade e conviver
cotidianamente, evitando a segregação de um deles por ser de qualidade distinta. Os vínculos
sociais tecidos deveriam guiar a participação em confrarias, por escolha pessoal ou circunscrita
a direcionamentos e imposições. A existência de conexões prévias certas vezes flexibilizava
cláusulas restritivas baseadas em fronteirizações étnico-sociais ou por condição jurídica. Esse
pode ter sido o caso de D. Izabel Florentina Duarte e Freitas e sua escrava, a preta angola Izabel,
ambas filiadas em 1807 em uma irmandade que restringia africanos.1120
1116

AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1777-1814,
Prat. P, n. 32.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1777-1814,
Prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de entrada, 1777-1814, prat. P, n. 32; 1815-1829,
Prat. P, n. 04.
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Esta última aparece tanto como escrava, como agregada. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana.
Livro de entradas, 1815-1829, prat. P, n. 04.
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Apesar do maior número de senhores com apenas um ou dois escravos,1121 priorizamos
casos dos que tiveram três ou mais cativos na agremiação. Estes maiores proprietários foram
de maioria masculina, quase sempre referidos por postos militares e ocupações, ao passo que
as mulheres se distinguiam pelo predicativo “dona”.1122 Joaquim Gonçalves Rodrigues, por
exemplo, foi um dos poucos senhores de mais cativos associado às Mercês. Seu termo data de
1793. Seus escravos entraram posteriormente, José Gonçalves Rodrigues em 1798, Jacinto em
1799, o preto “de nação angola” Matheus e o preto Matheus Vicente Gonçalves de 1802.
Quanto a este último, sabe-se ainda que se alforriou.1123
O Alferes Bernardo José Vilela, por sua vez, não era membro, mas seus escravos e a
esposa, Maria Pádua de Souza, estavam na instituição. A entrada da esposa era de 1802. Sua
primeira escrava filiada foi Ana Joaquina, em 1796, seguida do crioulo Vitorino José Vilela em
1802, José Vilela em 1806, Rosa em 1811, e o preto Silvestre em 1813. O preto José Joaquim,
cujo termo data de 1813, é referenciado como “em sua casa”. Em alguns casos há assinaturas
dos senhores, pagamentos ou autorizações para o assento. Estas informações eram muito
reduzidas, mas aparecem ora como por “beneplácito”, “consentimento” ou “ordem” dos
mesmos, que se “obrigavam” a cumprir as normas da confraria. A entrada de proprietárias
parece ter sido uma via de acesso e participação de mulheres, como o caso de D. Maria Angélica
Eufrázia de Souza, que entrou em 1806, enquanto seus escravos entre 1802 e 1810, as crioulas
Ana, Maria, Quitéria e Thomázia, a preta Rosa, Mauria, Cassimiro e Venâncio.1124
Distante de Mariana, na Irmandade das Mercês de São José Del Rei, verificou-se, no
tocando ao matrimônio, um total de 62 referências a indivíduos casados, sendo 54 mulheres e
08 homens. Também apareceram 04 mulheres viúvas e 01 homem solteiro. Como na sede
episcopal, a partir das matrículas verificam-se laços de sociabilidades possíveis e relações
familiares, como pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, padrinhos e afilhados, maridos
1121

Houve pelo menos 216 casos identificados de proprietários de um e 37 de dois cativos.
Como Dr. Antônio Rodrigues Ferreira das Chagas (03), Alferes José Antônio de Carvalho (03), João Gonçalves
Pinheiro (03), Manoel Alves dos Santos (03), Capitão Manoel Barbosa de Carvalho (03), Capitão Manoel
Francisco de Melo (03), D. Maria Antônia de Gouvea (03), Rev. Cônego Ignácio José de Souza Ferreira (03),
Mariana Soares (03), Sargento-mor Miguel Martins Chaves (03), Rev. Cura Manoel Preto Rodrigues (03), João
de Caldas (03), Rev. Cônego Francisco Soares Bernardes (04), Joaquim Gonçalves Rodrigues (04), Dr. médico
Luiz José de Godoy Torres (04), Alferes Bernardo José Vilela (04), D. Ana Pulcheria (04), Rev. Cônego João
Ferreira Soares (04), Capitão José Pereira de Souza (04), Ajudante Ignácio José Rodrigues Duarte (04), Rev.
Cônego Manoel Ferreira Franco (04), Capitão Sebastião Rodrigues (04), D. Ana Maria de Caldas (05), Sargentomor Joaquim Coelho de Oliveira Duarte (05), Rev. Cônego Jacinto Ferreira dos Santos (05), Capitão Thomas
Joaquim Pedrozo da Silveira (06), Capitão Francisco de Paula de Oliveira e Silva (07), D. Maria Angélica Eufrázia
de Souza (08) e Rev. Conego Joaquim Thomas Ribeiro de Miranda (08).
1123
Em seu registro consta a anotação “está forro”, deixando a dúvida se houve um engano e ele já era liberto
naquele momento ou se a libertação ocorreu posteriormente. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana.
Livros de entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1777-1814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
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e esposas ou agregantes e agregados. Mais uma vez, apontamos que a filiação deve ser vista
não apenas a partir de escolhas individuais, condicionadas ou não, mas também como prática
coletiva, demonstrando sociabilidades diversas que se movimentavam por diferentes espaços
em todo o cenário urbano. No ato de entrada, 163 irmãos informaram nome de algum dos pais,
112 mulheres e 51 homens. Várias irmandades solicitavam o dado já em cláusula do
Compromisso. Os antecedentes eram fundamentais. Do total, apenas uma mulher apresentou
qualidade demarcada, a cabra Ana Borges de Santa Ana, que entrou em 1806 e atuou como
juíza de ramalhete, sendo filha de José Borges.1125 Como nesse exemplo, alguns dos pais citados
não participavam daquele meio associativo, mas foi comum a presença de irmãos, o que
demonstra uma alternativa de mudança de sodalício de uma geração para outra.1126
Em 1803 entrava para a irmandade Ângela Maria do Nascimento, tendo atuado como
juíza de ramalhete. Era filha de Bernardo Teixeira, bem como Ignácia Antônia e Maria Guiorfa,
que tiveram seus assentos em 1809.1127 Ana Ziquiela entrou em 1808, foi juíza de ramalhete e
era filha de Vitoriano Pais. A irmã Maria Pais entrou em 1815, atuou como irmã de mesa, juíza
de promessa da Senhora do Parto e juíza de São Pedro Nolasco.1128 Os filhos do falecido Alferes
Manoel da Costa Cunha eram membros da irmandade, José Francisco da Costa Cunha e
Antônio Ambrósio da Costa Cunha, a partir de 1813. O último morava no Cuiabá e foi
tesoureiro, pagando anuais com “obras do seu ofício”.1129 Duas filhas de outro falecido alferes,
José Antônio Alves, foram D. Thereza Ignácia de Jesus e D. Maria Ignácia Querubina Alves de
Jesus, filiadas desde 1828. A última foi juíza de Mesa e da Senhora do Parto.1130
Por outro lado, houve casos nos quais os membros de uma família se agremiavam em
mesma comunidade confraternal. Ana do Cabo adentrou em 1789 e foi juíza de ramalhete logo
em seu primeiro ano. Sua filha, Maria do Cabo, entrou em 1804, também desempenhando o
mesmo papel.1131 João Pereira Rangel filiou-se em 1790, enquanto sua filha, Ignácia Pereira de
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AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livro de Entrada de Irmãos, 1801-1807,
cx. 1, est. 04.
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Para exemplificação, foram priorizados os casos de membros que participaram ativamente da agremiação, seja
por meio de cargos administrativos ou de juizados.
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livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 1, est. 04.

299

Oliveira, em 1814, tendo ambos atuado em mesa ou juizado.1132 Lino Rodrigues Cruz se
agremiou em 1793 e foi procurador. Seus filhos fizeram parte do grêmio, Faustina Maria
Rodrigues Cruz em 1813, Delfino Rodrigues Cruz em 1815 e Antônia Rodrigues Cruz em
1817.1133 Em 1802, um ano após o assento de sua escrava Juliana Lopes, João Patrício Lopes
entrou como irmão de termo. Sua filha Bárbara Patrícia Lopes também faria parte a partir de
1816, atuando como juíza da vara das Mercês e de promessa do Parto. Em 1822 viria o outro
filho, José Vieira Lopes.1134 Narciza da Costa Moreira começou a participar das Mercês em
1804, tendo sido juíza de ramalhete do Parto. Seu marido, Manoel Vicente, entrou em 1805, e
sua filha, Maria de Jesus, em 1812, contribuindo para o mesmo juizado da mãe.1135 Ana Maria
Gomes passou a ser irmã em 1821 e atuou como juíza de promessa do Parto. Ela era filha de
Perpétua Maria das Flores. A mãe, que fora juíza de ramalhete, aparecia em termo de 1814
como crioula forra, enquanto a filha já não possuía mais qualidade demarcada, o que pode
contribuir como hipótese para tamanho apagamento, nesses livros, das qualidades e condições
ao longo de gerações. Outro ponto era a abertura de acesso ou preferência aos cargos e juizados
quando algum dos pais já havia participado.1136
Apenas 42 mulheres, das que foram mencionadas como casadas, tiveram o nome do
cônjuge citado, bem como apenas 05 dos homens casados. Já as 04 mulheres viúvas sempre
tiveram as informações do falecido companheiro registradas. Foi comum a entrada de casais
em irmandades, bem como a atuação dos maridos assinando registros e pagando anuais de suas
esposas, inclusive com serviços, mas nem sempre a presença de irmãos e irmãs esteve atrelada
à filiação do cônjuge, semelhante à Mariana e ao Tejuco. Em 1775, entrava para o sodalício
Joaquim Moreira da Silva, que atuaria como juiz. A esposa Maria Josefa do Nascimento entrava
em 1815, aparecendo como juíza de ramalhete. Em 1820 uma serva de Joaquim se assentava,
Maria Antônia da Silva. Ela atuou como juíza de promessa e era casada com Joaquim Jerônimo
Pais, membro desde 1806, que também participou de cargos administrativos.1137
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Em 1804 João dos Santos entrava para a irmandade. Sua esposa Catarina Maria da
Piedade já fazia parte desde 1783, ocupando posteriormente o cargo de juíza. Em seu termo de
entrada consta uma informação pouco recorrente nesses registros, a de que esta irmã era mulher
do Alferes João dos Santos e foi aceita com a condição do mesmo.1138 O Tenente Manoel Correa
de Azevedo teve assento em 1819 e era casado com D. Joaquina Maria de Jesus, que também
fez parte da agremiação, entrando remida no ano de 1821. No termo do tenente constava sua
obrigação firmada de cantar nas funções da irmandade, ficando, portanto, livre de pagar anuais
e servir cargos.1139 O casal formado pelo Alferes Gualter José da Fonseca e D. Maria Antônia
do Sacramento se filiou, também com remissão, em 1821. Uma serva do alferes também foi
citada, Maria Ignácia da Conceição, como esposa de Patrício Gonçalves da Silva Pinheiro, que
entrou em 1822 e ocupou o cargo de juiz na agremiação.1140
Nossos registros impossibilitam análises de padrões de endogamia ou exogamia, mas as
pesquisas de Douglas Libby e Zephyr Frank apontam aspectos de práticas de maternidade e
casamento em São José do Rio das Mortes, com a prevalência de exogamia entre escravos1141
e de endogamia entre a população livre e liberta. Os dados apresentaram, para os escravos, um
grande percentual de casamentos entre africanos e nativos oficializados pela Igreja. E, embora
houvesse dificuldades, a incidência de casamento formal entre egressos do cativeiro foi alta.
Tais conclusões desconstroem “interpretações historiográficas que insistem não apenas em que
os africanos se dividiam, de maneira irreparável, entre seus agrupamentos ‘tribais’, mas também
que não se davam bem com os escravos nativos do Brasil”.1142
Em outra pesquisa na mesma localidade, Douglas Libby e Clotilde Paiva apontaram
que, a partir dos dados sobre o estado matrimonial no Rol dos Confessados de 1795, foi
verificado maior grau de integração dos libertos na sociedade por meio da formação de famílias.
“Dado que o Rol foi elaborado por clérigos, é certo que as relações matrimoniais registradas
deviam constituir uniões plenamente aprovadas pela Igreja e que a amasia e outros tipos de
uniões ‘ilegítimas’ eram ignoradas de propósito.” Dessa forma, o número de casados e viúvos
listados entre os que comungaram naquele ano estaria limitado pela visão “dos párocos contra
1138
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as uniões consensuais – uniões estas geralmente consideradas como as mais comuns em toda
as Minas setecentista”.1143 Dentre os casados, constatou-se 1063 livres, 632 forros e 368
escravos, um total de 2063 matrimônios diante de 299 viúvos e 7094 solteiros.
Já quanto aos proprietários de escravos, dentre os que possuíram três ou mais cativos
como membros da irmandade,1144 estava o Sargento-mor Antônio Pedroso de Carvalho, que
entrou em 1788, quando ainda era alferes, enquanto seus escravos apenas em 1801 e 1802. Este
último seria, inclusive, o ano de sua morte. O sargento foi um dos poucos proprietários de um
número maior de cativos que estava associado.1145 Outro exemplo foi o Alferes Joaquim
Martins, que fez parte da associação, bem como suas filhas, a partir de 1793, Esmeria Martins
dos Passos, que foi juíza de São Pedro Nolasco, e Quitéria Maria Martins de Souza, que atuou
como juíza e no juizado de São Raimundo. Seu outro filho, Manoel Martins Coimbra, se
agremiou em 1798. Os escravos entraram entre 1796 e 1803. Seu filho também teria, depois de
tornar-se clérigo, uma escrava agremiada, Efigênia Maria Martins, em 1829.1146
Quanto às agregações1147, foram identificados 18 casos de membros moradores “em
casa” de outros sujeitos. Maria do Nascimento, em 1801, se identificava como moradora na
casa de Maria Antônia de Barros, irmã desde 1783.1148 Em 1805, Maria Soares se filiou,
informando sua moradia na casa do Tenente Pedro Gonçalves Montes.1149 Este último
apareceria mais algumas vezes como proprietário dos escravos Ignácio Gonçalves Montes e
Izabel Rodrigues, em 1804. Izabel ocuparia cargo de juíza. Em 1808, Laureano Gonçalves
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Montes se filiava como servo do mesmo tenente.1150 Já em 1813, o crioulo forro Fernando
Antônio entrava como confrade, sendo morador na casa do padre Antônio José de Faria, bem
como aconteceu, em 1815, com Francisco Antônio de Faria. Em relação ao nome dos dois,
podem ter sido escravos do clérigo, posteriormente alforriados.1151
Maria Joaquina do Nascimento, Maria Joaquina de Barros e Eva Francisca Gonçalves
foram registradas como moradoras da casa do Capitão Gonçalo Joaquim de Barros, em 1808,
1810 e 1816, respectivamente. As duas primeiras foram juízas da agremiação, a última foi irmã
de mesa e juíza de promessa de Nossa Senhora do Parto. O Capitão Gonçalo possuía alguns
servos assentados, como Adão Joaquim de Barros em 1807, o pardo Francisco Joaquim de
Barros em 1809, Maria Antônia de Barros em 1812 (juíza de promessa), Raimundo Joaquim de
Barros em 1812, Domingos Joaquim de Barros em 1814, e Thereza Joaquina de Barros em
1819. O capitão era irmão das Mercês desde 1769. Foi juiz da irmandade ao menos cinco vezes,
o que demonstra ter sido pessoa influente naquela comunidade, até falecer em 1831. Além de
ter ocupado ofício de importância, estendeu redes de relações pessoais ao universo associativo
através de seus servos e agregados.1152 Em 1821, Elena Veloso Xavier entrava para a irmandade
como moradora “em casa” do licenciado Antônio Veloso Xavier. Antes disso, o licenciado, que
não era um membro, possuía outras conexões naquele meio, como suas servas Maria Josefa da
Conceição e Joana Veloso (juíza de São Pedro) em 1807, os escravos Elias Veloso Xavier,
Zacarias Veloso Xavier (irmão de mesa), Vitoriano Veloso Xavier e Vitoria Veloso Xavier
(juíza de São Raimundo) em 1812 e o escravo Daniel Veloso Xavier em 1814.1153
Douglas Libby e Clotilde Paiva identificaram um grupo substancial e diversificado de
“dependentes”, ou seja, agregados em vários domicílios (fogos), que às vezes possuíam algum
tipo de parentesco. Em vista disso, “parece colocar em questão a recente insistência revisionista
de que, uma vez excluídas as posses de escravos, a família nuclear prevaleceu como a norma
predominante de organização domiciliar no Brasil Colônia”.1154 De forma comparativa,
tomamos aqui um exemplo da Capitania de São Paulo que pode ser considerado. A proibição
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da escravidão indígena na segunda metade do século XVIII coincidiu com o período logo
anterior à confecção de listas nominativas seriais. No entanto, a conhecida presença de
populações indígenas na região não apareceu na documentação, sendo levantada a hipótese de
reclassificação desses sujeitos como agregados e/ou pardos. Isso foi observado por Carlos
Bacellar no Convento do Carmo da vila de Itu, que sempre possuiu grande contingente de
indígenas sob sua tutela, e, na listagem de 1765, emergia com número significativo de
agregados, muitos qualificados como pardos.1155 Eis uma questão que carece de maiores
investigações para Minas Gerais, tanto para a compreensão dos vínculos de agregação, como
no desmascaramento da presença indígena.
Havia pelo menos duas condições distintas de agregação: o agregado que compartilhava
o mesmo teto com o agregante e o que vivia separado, em teto próprio, mas em uma mesma
propriedade. O primeiro caso, em geral, tratava de indivíduos aparentados em diversos graus
ou não, que não possuíam, ao menos naquele momento, condições autônomas para viver. Por
outro lado, havia também os agregados que dispunham das terras de um proprietário e
trabalhavam nelas com algum tipo de acordo e pagamento firmados.1156 Esse poderia ser o caso
dos ex-escravos que se mantinham próximos aos antigos senhores ou até mesmo uma
justificativa possível para a utilização do termo “servo” na Vila de São José, representando a
situação transitória da escravidão, como a dinâmica de continuum, de gradações para além de
escravização e manumissão, como transformação de status.1157
Já em Antônio Dias, diversas sociabilidades poderiam ser resgatadas a partir dos mais
detalhados termos de entrada. Quanto ao estado civil, foi constatado o total de 386 casos de
pessoas casadas, 308 mulheres e 78 homens; 280 de pessoas solteiras, 212 mulheres e 68
homens; e 14 de viúvos, 12 mulheres e 02 homens. Mais uma vez, nota-se a importância da
demarcação do casamento para mulheres honradas, mas também demonstraria uma forma de
integração comunitária, enraizamento local e reconhecimento social para os homens. Para
solteiros, para além da promoção naquela comunidade, as mulheres poderiam ser auxiliadas
com o dote, segundo normas de muitas confrarias. No tocante às relações matrimoniais, houve
cerca de 304 termos em que cônjuges eram mencionados, de 282 mulheres e 22 homens. Nem
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sempre relações familiares e vínculos pessoais eram ressaltados, sendo possível constituir uma
amostragem de pelo menos 102 casais que estiveram presentes como irmãos.1158
A crioula forra Antônia Correa de Carvalho, por exemplo, entrava para a Irmandade das
Mercês de Antônio Dias em 1759, sendo moradora no Padre Faria, ao fundo desta vila e ao pé
da ponte da Rua Direita, e era casada com o irmão Félix César de Menezes, o já citado crioulo
forro que passou a fazer parte do grêmio em 1762 e esteve envolvido em conflitos do meio
associativo. A filha do casal, a crioula Joana César de Meneses, se filiaria em 1784.1159 Os
crioulos forros Bernarda Madeira e Domingos Ferreira da Silva entraram em 1760. Eram
moradores no Pissarão desta vila e ocuparam cargo de irmãos de mesa. Ela faleceu em 1810 e
foi sepultada em igreja de Itatiaia. A filha, Escolástica Ferreira da Silva, também foi identificada
como crioula forra em assento de 1793, era moradora na Chapada, Freguesia da Itatiaia, para
onde a mãe teria ido antes de falecer.1160 Também em 1760 se filiava a crioula Maria Pires,
casada como Pedro Alves de Azevedo, crioulo escravo do Capitão Manoel Alves de Azevedo.
Eram moradores na Barra, foram irmãos de mesa e sepultados na capela da irmandade em 1791
e 1792, respectivamente. O senhor entrou em 1762 e manteve relações com outros filiados,
como sua escrava crioula Rita Alves de Azevedo, irmã a partir de 1764,1161 e os agregados
Marcos Alves de Azevedo, em 1815 (irmão de mesa)1162 e Francisca Alves de Azevedo em
1819 (juíza da Senhora da Saúde).1163
Em 1761, a parda forra Ana Maria de Araújo passava a ser irmã das Mercês, ocupando
posteriormente as funções de juíza e irmã de mesa. Era moradora na Rua de São José e se casou
com o ferrador pardo Bazílio Correa Fortuna. Em seu termo ainda consta a informação de que
foi paga, por seu testamenteiro João Carlos, a quantia devida de 31$500 réis.1164 O marido se
tornava membro em 1774, tendo participado de um juizado de devoção e como irmão de mesa.
No seu assento constava ser morador na Rua dos Paulistas, na casa do Alferes Francisco Correa
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Fortuna, e que faleceu no Rio de Janeiro, em 1823. Já em 1793, quando a parda forra Custódia
Ferreira da Encarnação entrou para a irmandade, tendo atuado como juíza da Senhora da Saúde,
a habitação de Bazílio já era junto de sua esposa, sendo Custódia uma agregada. Em 1770, um
escravo do Alferes Francisco Correa Fortuna também entrou para a associação, o crioulo
Antônio Correa, e ocupou o posto de irmão de mesa.1165 A crioula Joana Gonçalves Chaves era
escrava de Antônio Gonçalves, moradora no Taquaral e casada com o Alferes Antônio Dias
Fidalgo. Ela se filiou em 1766, exercendo a função de juíza na agremiação. O termo do marido
foi confeccionado dois anos depois, apesar de sua aparição como “irmão” no assento de Joana.
Em 1768, era identificado como crioulo forro, atuando na instituição como juiz, irmão de mesa
e zelador. O filho do casal, Manoel Dias Fidalgo, era crioulo forro, agremiado em 1797.1166
A crioula forra Lauriana Ferreira da Rocha, moradora no Morro do Ouro Fino e casada
com o pardo Francisco Gonçalves de Oliveira – que não era um membro –, foi registrada em
1773 e atuou como juíza.1167 A parda Maria da Conceição se filiou nesse mesmo ano, sendo
moradora no Pau Doce e casada com Antônio Gonçalves, um homem branco. 1168 Antônia
Gomes de Barros tornou-se membra em 1763, sem ter qualidade e condição demarcadas. Era
moradora na Rua dos Paulistas e foi juíza da irmandade. Sua filha, a parda forra Romana
Thereza Gomes da Assunção, passou a fazer parte daquele grêmio em 1779. Ela morava na
mesma localidade que sua mãe, participou como juíza e irmã de mesa, e foi casada com Manoel
José Pereira, apontado como cabra em termo de 1791. Já a segunda filha de Antônia, a crioula
forra Elena Maria Gomes de Barros, se filiou em 1805, sendo moradora no Morro das Lages.1169
A crioula forra Ana da Rocha foi registrada em 1775, era moradora na Rua do Salé, no Alto da
Cruz, e casada com José Fernandes Cruz. Seu esposo, também um crioulo forro, já era membro
desde 1761. Sua filha, a crioula Maria Lopes da Rocha, entrava em 1783 e ocuparia o cargo de
juíza. Era casada com o sargento crioulo Ciríaco Pereira Vila Nova, que teria assento em 1809.
Ele seria definidor na agremiação.1170
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O casal Ignácio Ferreira da Conceição e Josefa Maria da Conceição, ambos brancos, era
morador no Ouro Preto, tendo se filiado em 1781. O escravo pardo João Gonçalves Ferreira
entrou três anos depois.1171 Antônio Velho Brandão, homem branco, se filiou em 1763. Era
morador na Rua Direita de Antônio Dias, faleceu em 1817 e teve seus pagamentos atrasados
pagos pelo testamenteiro Carlos de Assis Figueiredo. Sua esposa, Maria do Ó, também branca,
entrava em 1781, tendo falecido em 1789, sepultada na Capela do Carmo.1172 A crioula forra
Ana da Silva Costa se filiou em 1792, moradora no Paço de Antônio Dias e casada com Vicente
Rodrigues Lages, preto forro oficial de pedreiro que arcava com os pagamentos da esposa em
serviços na capela. Ela desempenhou as funções de juíza, irmã de mesa e enfermeira. O preto
forro não esteve entre os agremiados, mas seus dois filhos sim, Igidio Rodrigues Lages e
Valeriano Rodrigues Lages, em 1811 e 1814.1173
Nesse sentido, esses são apenas alguns exemplos que demonstram uma série de
vivências por relacionamentos matrimoniais endogâmicos e exogâmicos, entre pretos, crioulos,
pardos e brancos, que poderia levar à participação do casal na mesma associação ou não, bem
como de outros familiares e pessoas com quem mantinham relações sociais diversas. Iraci del
Nero e Francisco Vidal Luna lembram das limitações ao sacramento impostas pela Igreja.
Havia, por um lado, o difícil procedimento formal exigido para conseguir a autorização para a
celebração do casamento, e, por outro, os custos monetários a serem investidos.1174
Dos irmãos associados, 388 fizeram referência aos pais, informando o nome de algum
deles. A maior parte das menções foi feita por mulheres. Além disso, 247 tiveram qualidade e
condição demarcada, sendo possível pensarmos em alguns cruzamentos de gerações do
cativeiro. Do número total, ao menos 120 pais e seus filhos puderam ser identificados como
membros em cruzamentos do banco de dados.1175 A crioula forra Jacinta Maria de Jesus, por
exemplo, se filiou em 1759. Era moradora no Fundo do Padre Faria, junto à Capela, e casada
com José Gonçalves.1176 Sua filha, Juliana Maria de Jesus, também era crioula forra, e passava
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a ser irmã em 1792. Ela atuaria como juíza e irmã de mesa. Seu outro filho, o crioulo forro
Francisco Gonçalves de Borges, também se tornou membro, em 1800, exercendo os cargos de
irmão de mesa, definidor e vice prior.1177 A crioula forra Maria Gonçalves da Costa entrou em
1764, era moradora no Alto da Cruz e filha de Rita Gonçalves da Costa, preta forra que não
participava do meio associativo.1178 A parda Ana Theodora de Castro era filha do crioulo forro
Manoel de Castro Lobo. Ele entrou em 1764 e ela em 1778. A mãe, entretanto, não foi
mencionada.1179 Francisca Oliveira de Carvalho, filiada em 1767, era crioula forra, moradora
na Rua do Salé e filha de Vitória Ribeira, preta forra apartada da corporação.1180 O Capitão João
de Souza Machado, crioulo forro, se filiou em 1768, tendo sido juiz, irmão de mesa e zelador.
Alguns de seus filhos também foram irmãos, como o crioulo forro Pedro de Souza Machado,
em 1793, morador no Taquaral. Ele atuaria nos mesmos cargos que o pai. Nesse mesmo ano, a
filha Ana Maria Machado, crioula forra, se filiaria e viria a servir de irmã de mesa. Em 1807,
era a vez da crioula forra Antônia Carolina de Souza Machado, tendo desempenhado os cargos
de juíza e vigária do culto divino.1181
A crioula forra Domingas Coelho entrou para as Mercês em 1790, sendo moradora no
Morro da Queimada. Em 1793 teve assento seu filho, o crioulo forro Antônio Machado Coelho,
que atuou como juiz e definidor, e, no ano seguinte, seu outro filho, o pardo forro Manoel
Pereira Neto, que faleceu em 1812 e foi sepultado no Alto da Cruz.1182 Feliciana Fernandes da
Costa era crioula forra, irmã das Mercês desde 1791. Era moradora no Morro da Queimada e
filha de Joana Fernandes da Costa, preta forra. Faleceu naquele mesmo ano, sendo sepultada na
capela da irmandade. A mãe não fazia parte do grêmio.1183 Vitoria da Costa Vale era crioula
forra, irmã desde 1792. Morava no Morro do Baiacu, foi juíza e sepultada na capela-mor quando
faleceu, em 1816. Duas de suas filhas também se filiaram, as cabras forras Maria da Costa Vale,
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que atuaria como juíza, sacristã e mordoma, e Rosa da Costa Vale, também juíza, falecida em
1809 e sepultada no Morro de Santa Ana.1184
Como apontado pela historiografia, como em Douglas Libby e Zephyr Frank,1185 os
crioulos possuíam ascendência africana, tinham pais de origem africana, nativa ou mesmo
ambas. Seus filhos poderiam manter a designação ou não. Isto é, os filhos de crioulos poderiam
ser crioulos, mas também pardos, cabras ou terem sua qualidade apagada, como constatado em
exemplos de membros da irmandade. Os distintos tipos de enlaces matrimoniais multiplicavam
as possibilidades de categorização, havendo certo entendimento sobre o uso das qualidades
sociais, mas que, na prática, era mais fluido e diversificado.1186 O afastamento dos grilhões
poderia levar ao apagamento de categorias relacionadas à cor, origem e condição dos sujeitos
em muitos de seus registros. As categorias eram construídas mediante as relações sociais tecidas
e oscilavam ao longo do tempo. Buscar um padrão rígido não se encaixaria nas experiências
vivenciadas por esses indivíduos oriundos do cativeiro ao longo das gerações. Torna-se mais
interessante quando nos deparamos com tamanha complexidade e variedade de possibilidades
ao tratarmos de estigmas sociais, de demarcações utilizadas para reafirmar uma cor, um passado
cativo e uma posição social. Esses estigmas foram manipulados pelos próprios sujeitos, de
acordo com as alternativas de vida encontradas, e o universo confraternal foi um deles. Ao
passo em que a categoria crioula se (re)construía em meio às interações sociais, irmandades
crioulas eram constituídas e utilizadas, como núcleos de representação pública e coletiva, por
membros de qualidades e condições diversas, que estavam inseridos e aliançados nessa
complexa rede de hierarquias e estigmatizações.
Ainda ao tratar de sociabilidades, apenas duas vezes o termo “agregado” foi utilizado
nas documentações dessa agremiação, e para duas mulheres, Maria da Silva, agregada ao Pe.
José Joaquim Viegas, e Maria Antônia Machado, ao irmão Gaspar dos Reis, em 1822 e 1830,
respectivamente.1187 Como nos casos já citados, foi mais frequente a expressão “em casa” ou
“da casa”, como indicação ao local de moradia, ressaltando a importância de relações pessoais
e laços de vizinhança. Cerca de 184 registros fizeram essa menção, 121 mulheres e 63 homens.
A partir da intersecção de nomes no banco de dados, definiu-se uma amostragem de 32 vezes
em que agregantes e seus agregados eram membros das Mercês. Por vezes os termos
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apresentaram possível confusão ao referenciarem, em um mesmo ano, escravos ou
agregados/moradores, e, por outro lado, a diferença de caracterização em registros distintos, em
anos diferentes, poderia apontar para alterações das categorias e lugares sociais ao longo do
tempo. Agregantes clérigos, militares, doutores e donas foram comuns.1188
Como em outras localidades, também houve informações concernentes a diferentes
tipos de vínculos pessoais, redes de parentesco ou de “família extensa”, como 07 viúvas;
expostos, citados 09 vezes, 06 mulheres e 03 homens; 02 afilhadas; 15 ingressantes menores de
idade, com 03 menções a suas madrinhas; e 01 sobrinha.1189 Juliana da Costa de Jesus, por
exemplo, era crioula forra, moradora na Rua de trás de Antônio Dias e casada com Francisco
de Lemos. Entrou para a irmandade em 1791, desempenhando os cargos de juíza e irmã de
mesa. Seu marido já era membro desde 1773, sendo nesse ano escravo de Luiza de Lemos. Ele
também atuaria como irmão de mesa. Em 1815 entrava Maria Izabel de São Benedito, afilhada
menor de idade de Juliana, que morava com a madrinha. Os menores de idade passariam a pagar
anuais com quatorze anos.1190 A senhora Luiza de Lemos, por sua vez, não era das Mercês, mas
teve uma agregada e escravas na instituição. A primeira, Agostinha de Lemos, entrava em 1776,
faleceu em 1808 e foi sepultada na Capela do Alto da Cruz. Suas escravas foram as crioulas
Antônia de Lemos, em 1773, falecida em 1808 e também sepultada no Alto da Cruz, e Maria
de Lemos, em 1779, falecida em 1798 e sepultada na Capela dos Perdões.1191
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tratamento do Reino, devia ser aplicado somente para designar as mulheres das famílias reconhecidas pela coroa
como fidalgas e nobres”. Cf.: FRAGOSO, João. Efigênia Angola, Francisca Muniz Forra Parda, seus parceiros e
senhores: Freguesias rurais do Rio de Janeiro, século XVIII. Uma construção metodológica para a história colonial.
Revista Topoi, v. 11, n. 21, jul-dez. 2010, p. 103.
1189
Já o Alferes Lourenço Rodrigues de Souza era um pardo forro que entrou para a irmandade em 1761. Era
morador no Arraial dos Paulistas, foi irmão de mesa e faleceu em 1806, em Catas Altas, sepultado em São Gonçalo.
Sua sobrinha também se filiou, a cabra forra Cipriana de Souza Ramos, em 1796, fazendo pagamentos com
serviços prestados por seu irmão Gabriel, que trabalhou na capela. O irmão também entrava naquele ano, o crioulo
forro Gabriel Pereira, homem casado que morava na Rua dos Paulistas na casa do alferes Lourenço. APNSCAD.
Nº 7.8.1. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1759-1811, cx. 02, prat. 41,
est. 09; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1190
Quanto aos menores de idade, Ana da Costa Braga, por exemplo, era crioula forra, moradora na Rua dos
Paulistas e entrou em 1768. Sua Filha, Polônia Guida da Costa Braga, entrava em 1771, sem demarcação de
qualidade e condição, ainda menor de idade, com apenas cinco anos. Esta faleceu em 1810 e foi sepultada na
Capela do Rosário do Alto da Cruz. Já a crioula forra Vitoriana Barbosa entrou em 1791, era moradora no Rosário
de Ouro Preto e foi irmã de mesa. Faleceu em 1810, sendo sepultada na Capela das Mercês de Mariana. Seu filho
menor de idade, o crioulo forro Antônio Pinto da Fonseca, se filiava no mesmo ano. Há uma irmã de mesmo nome,
qualidade e condição na irmandade de Mariana, em 1803, tendo sido juíza no ano em que entrou. Ter
desempenhado tal cargo significava maior reconhecimento comunitário naquele grêmio e local privilegiado de
sepultamento. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos,
1759-1811, cx. 02, prat. 41, est. 09. Nº 7.8.2., 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03,
prat. 41, est. 09; AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1777-1814, Prat. P, n. 32.
1191
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
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Outras experiências podem ser abordadas. Ventura da Costa Rangel, por exemplo, era
um homem branco que entrou para a irmandade em 1803. Era morador na Rua Direita de
Antônio Dias, descendo para o Paço, faleceu em 1812 e foi sepultado na matriz da freguesia.
Outros membros tiveram seus vínculos com Ventura mencionados, como sua exposta, em 1806,
D. Maria da Conceição, mulher branca. Seu escravo, o crioulo Luiz Joaquim, já era membro
desde 1778. Foi andador, faleceu em 1811 e foi sepultado na capela da associação. Outro
escravo foi Manoel de Jesus Rangel, que ocupou as funções de juiz, irmão de mesa e andador.
Faleceu em 1806 e também foi sepultado nesta capela. Em 1791 se filiava o crioulo escravo
Martinho da Costa Rangel, também andador, mas faleceu em 1813 em Sabará. Agregados foram
referenciados, como a mulher branca Páscoa Josefa Joaquina da Ressurreição, em 1790, e a
crioula forra Maria Bonifácia de Jesus, em 1804.1192
Alberto da Costa Reis foi membro das Mercês desde 1759, era morador em Antônio
Dias e exerceu os cargos de juiz, irmão de mesa e zelador. Em 1770 sua filha Maria Alexandrina
Francisca entrava para o grêmio, realizando seus pagamentos em consertos de roupas de santos.
Em 1806, quando ele já havia falecido, sua outra filha, a crioula Cipriana Angélica dos Reis,
passou a fazer parte daquele meio, e o capelão Francisco Manoel da Silva arcou com a despesa
de entrada. A crioula Maria da Purificação da Costa Reis também fazia seu assento, sendo
identificada como moradora na Rua Direita de Antônio Dias e exposta do falecido Alberto. Ela
faleceu em 1807, sepultada nos Perdões.1193 Já em 1796, o crioulo Custódio Rabelo Trantes
era escravo de Antônio Trantes e morador na Rua do Carmo. Esse irmão rogava aos oficiais da
irmandade para que, por hora, não fosse eleito para cargos dirigentes, já que, por razão de ser
“sujeito”, seu senhor “não levará a gosto que seja”. Ele se comprometia a “dar parte à
irmandade”, ou seja, avisar aos administradores quando pudesse. Em 1799, ele informava que
se achava liberto, tendo atuado, posteriormente, como juiz e irmão de mesa. Em 1822, Miguel
Alves de Mesquita passava a ser membro, sendo referenciado como exposto de Custódio.1194
A parda Rosa Ribeiro, por exemplo, era escrava de Ana Ribeiro e entrou em 1780. Era
moradora nas Cabeças e foi juíza. Sua afilhada Antônia de Paula entrava em 1819, nesse ano
morava com a madrinha e atuaria como vice-priora. A senhora Ana Ribeiro, por sua vez, era
crioula e casada com o Alferes Estevam Veloso de Amorim, e teve assento em 1782. Ela foi
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.2., 1762-1817; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1193
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.2., 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1194
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.4. Entradas de irmãos, 1780-1802,
cx. 03, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.6., 1820-1834. cx. 04, prat. 41, est. 09.
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juíza da irmandade, mas também foi membra da Mercês da Freguesia do Pilar, tendo sido
sepultada em sua capela em 1804.1195 Como veremos, grande parte dos irmãos desta agremiação
eram moradores nas Cabeças. Sua filha Cipriana Veloso de Amorim se filiou à Irmandade das
Mercês de Antônio Dias no mesmo ano em que sua escrava, 1780. Em 1801 outra escrava
entrava para a Mercês, a crioula Maximiana Ribeiro, que também seria juíza. Já o marido,
Estevam Veloso de Amorim, era crioulo forro e fazia parte da irmandade desde 1769, antes de
sua esposa, tendo sido juiz e irmão de mesa, falecendo em 1788. Ele aparece nos registros de
entrada mais uma vez, relacionado ao Tenente José Fernandes, homem branco considerado um
benfeitor, que teve sua entrada em 1784. Ele também morava nas Cabeças e atuou como síndico
e juiz de devoção, sendo sepultado na capela da irmandade em 1826. A relação entre eles era
uma dívida, como já abordado anteriormente.1196
Por fim, resta-nos mencionar alguns exemplares mais detidos nas relações entre
senhores e escravos. Quanto aos proprietários em Antônio Dias, houve 528 assentos nos quais
o nome do senhor era referenciado. A grande maioria de senhores possuiu apenas um escravo
na agremiação, em 275 casos, sendo pelo menos 63 deles irmãos das Mercês. Em seguida, 49
sujeitos foram proprietários de dois escravos associados, sendo que pelo menos 17 deles se
tornaram membros. Como já observado, o número de senhores de três ou mais escravos foi
menor e poucas vezes estes indivíduos tiveram assento na instituição. Sendo assim, 15 senhores
possuíram 03 escravos na irmandade, sendo que 12 deles não se filiaram. De forma semelhante,
13 senhores possuíram 04 escravos, 07 deles não participando do grêmio, 03 deles como irmãos
de termo e 03 incertos. Apenas 04 casos de senhores de 05 escravos foram constatados, e
nenhum deles era membro. Também 04 sujeitos possuíram 06 escravos, embora somente 02
aparecessem como irmãos. Por fim, 01 senhor possuiu 08 cativos, sem pertencer àquele meio
associativo, enquanto 01 proprietário de 10 cativos, clérigo, foi confrade da Mercês.
A seguir foram listados alguns exemplos dos proprietários de três ou mais escravos,1197
como o Dr. Thomas Soares de Aguilar, que teve assento em 1759, bem como sua esposa D.

1195

Há uma Ana Ribeiro como irmã da irmandade do Pilar em 1761, sem outras informações. APNSP-OP.
Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos e Entradas, 1754-1806, v. 0042.
1196
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.2., 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est.
09; Nº 7.8.5., 1802-1820, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1197
Exemplos de três ou mais cativos são Capitão Antônio Varela Santiago (03), D. Rosa Maria dos Anjos (03),
D. Thereza Matildes Suteria e Seixas (03), Duarte da Silva Costa (03), Gonçalo Nunes da Silva (03), José Coelho
de Barros (03), Ajudante José Luiz Saião (03), José Vieira Rijo (03), Capitão Luiz Pereira da Cunha (03), Luiza
de Lemos (03), Sargento-mor Thomé Moreira de Araújo (03), Ventura da Costa Rangel (03), D. Catarina Luiza
Ferreira de Moura (03), Rev. José Pereira Carneiro (03), Capitão Manoel Alves de Azevedo (03), Bernardo
Gonçalves Veiga (04), Capitão Alberto Vieira Rijo (04), Antônio da Silva (04), D. Izabel (04), D. Thereza Maria
de Ulhoa (04), Furriel José Pereira da Fonseca (04), Sargento-mor Ignácio Mendes de Vasconcelos (04), Capitão
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Maria Thereza Micaela, que foi juíza, e seus quatro escravos, o pardo Anastácio da Silva e o
crioulo Leandro José de Aguilar, em 1763, Maria Vitória, em 1766, e Vitória Maria de Jesus,
em 1767.1198 D. Thereza Maria de Ulhoa entrou em 1760, sendo também juíza e juíza de
devoção. Era moradora em Antônio Dias e viúva do falecido Sargento-mor Paulo de Araújo.
Seus escravos associados foram a crioula Úrsula das Virgens da Conceição, em 1759 (juíza e
irmã de mesa), o crioulo Joaquim Alves de Araújo, em 1760, a crioula Theodozia dos Reis, em
1762 (juíza e irmã de mesa), e a parda Joana Alves de Araújo (juíza). Maria dos Reis, crioula
forra que entrou em 1759, morava na casa de D. Thereza, sendo casada com o irmão Paulo
Caetano da Costa, também tendo atuado como juíza e irmã de mesa.1199
D. Rosa Maria dos Anjos era uma mulher branca, solteira e moradora no Pinheiro, tendo
iniciado sua vida associativa em 1761. Era filha de Luiz Pedroso Cintra. Seus escravos filiados
eram Ana Maria, em 1784, o pardo Joaquim Teixeira de Carvalho, em 1791 (irmão de mesa),
e o crioulo Celestiano Teixeira de Carvalho (mordomo), em 1796.1200 O Alferes Manoel
Fernandes Carneiro se filiou em 1763, era morador em Antônio Dias e faleceu no Rio de Janeiro
em 1783. Outras pessoas de sua vivência cotidiana estavam na agremiação, como sua esposa,
Elena da Cruz Ferreira da Rocha, que entrou nesse mesmo ano, e seus escravos, os pardos José
Fernandes da Fé, associado em 1763, e Martinho Fernandes da Silva, em 1764, e as crioulas
Caetana da Cruz e Geralda da Cruz, em 1774.1201 Bernardo Gonçalves Veiga, homem branco
morador no Padre Faria, entrou em 1769. Seus escravos filiados foram Adão Gonçalves Veiga,
em 1760, a parda Merenciana Gonçalves Veiga, em 1777, o crioulo João Gonçalves Veiga, em
1779, e a cabra Maria Gonçalves Veiga, em 1793.1202
Alguns senhores importantes foram o Vigário João de Oliveira Magalhães, com seu
escravo Silvestre Borges de Madureira, em 1769;1203 o Vigário Roque Rodrigues, com Gregório

José da Mota Araújo (04), Alferes Manoel Fernandes Carneiro (04), Maria da Costa (04), Nicolau Gonçalves (04),
Rev. Joaquim Teixeira da Costa (04), Dr. Thomas Soares de Aguilar (04), Capitão Domingos da Cruz (05), Izidorio
Leite Esquerdo (05), José Coelho de Almeida (05), Maria Soares Braga (05), Manoel de Souza de Oliveira (06),
Alferes Antônio Ferreira da Silva (06), a parda Joana Teixeira da Costa (06), Rev. Manoel Valente (06), Antônio
Teixeira da Costa (08), e Rev. José Valente (10).
1198
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
1199
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1201
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
1202
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09. Impresso; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1203
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.

313

da Costa de Oliveira, em 1779;1204 a Santa Casa de Misericórdia, com João Moreira entrado em
1781;1205 e o Ouvidor Lucas Monteiro de Barros, com o pardo Euzébio Monteiro de Barros, em
1808.1206 Ao se tratar de pessoas importantes naquele universo associativo, é interessante
ressaltar que, em 1775, o pardo João da Costa Rodrigues entrava na Mercês, sendo morador em
Antônio Dias. Faleceu em Moçambique, para onde foi degredado, tendo a notícia chegado a
esta irmandade em 1795. Os pagamentos foram feitos "por mão" do Capitão Vitoriano Caetano
Ferreira. Há uma anotação informando tratar-se de um inconfidente. Ele seria dono de
estalagem em Varginha do Lourenço, onde haveria reuniões de participantes do movimento. Já
o Capitão era crioulo forro, agremiado desde 1762, tendo atuado como juiz, procurador e irmão
de mesa. Morava na Praça, faleceu em 1808 e foi sepultado na capela. Seus escravos e
agregados fizeram parte daquele meio, como o crioulo forro Sebastião Dias de Nóbrega, em
1791, que foi escrivão e irmão de mesa; no ano seguinte, o crioulo escravo Raimundo Caetano,
também um irmão de mesa; e, em 1796, a crioula escrava Hilária Ferreira da Rocha.1207
O Alferes Manoel da Costa Ataíde também foi membro, associado em 1804, sendo prior
e irmão de mesa. Morava atrás da Capela de São Francisco e faleceu em 1830, na cidade de
Mariana. Pagou anuais e mesadas em pinturas e douramentos. No mesmo ano de sua entrada se
filiava a parda Ana Francisca, moradora na casa do alferes.1208 Fabiano Gomes encontrou dados
da família Ataíde, esboçados por fragmentos de trajetória familiar ascendente em gerações. O
pai de Manoel da Costa Ataíde, Luís da Costa Ataíde, vivia amasiado com Maria Barbosa, filha
da parda forra Felícia Barbosa, moradoras em Passagem. O casamento foi oficializado em 1753
e o casal possuiu muitos filhos.1209 As associações leigas, os ofícios e os cargos militares eram
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
1205
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.4. Entradas de irmãos, 1780-1802,
cx 03, prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.4., 1780-1802, cx 03, prat. 41, est. 09.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09
1209
Em 1800 “os Ataídes possuíam uma genealogia legítima e livre de qualquer mácula até a terceira geração.
Uma prova maior foi Antônio da Costa Ataíde receber a ordenação de padre. Os filhos podiam adentrar em espaços
privilegiados e de gente livre, branca e distinta, pois assim o eram. Por exemplo, o mestre pintor Manoel da Costa
Ataíde podia ostentar sem maiores problemas a qualidade de homem branco. A tez de nada valia, importava a
posição que ocupavam. Não foi sempre assim. Antes construíram alianças e pactos dentro das redes relacionais
tanto do pai Ataíde quanto da avó Felícia para obliterarem a cor e a condição da linhagem materna. Aparentemente
todos buscaram a mesma coisa com os acertos na genealogia da família: livrar os herdeiros dos impedimentos por
qualquer vínculo com a escravidão.” SILVA, Fabiano Gomes da. Viver honradamente de ofícios: trabalhadores
manuais livres, garantias e rendeiros em Mariana (1709-1750). Tese (doutorado em História) - Universidade
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017, p. 312.
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meios eficientes para constituir alianças e oportunidades de vida, não limitadas a uma estratégia
única rumo ao “embranquecimento”.
Por fim, vale pontuar um último caso. A crioula Antônia Clara Veloso Carmo entrou
em 1798, tendo sido moradora no Morro do Ramos e juíza. Ela apareceu, em termos repetidos,
como escrava e moradora da casa do Tenente Coronel José Veloso Carmo, que, como veremos,
teve grande rede de sociabilidades na Irmandade das Mercês do Pilar. Ela, no entanto, não
esteve nesta associação, e, ao falecer em 1829, foi sepultada no Rosário do Ouro Preto. Em
1806 se filiaria o crioulo escravo do tenente coronel, Theodozio Veloso Carmo, ocupando os
cargos de juiz e irmão de mesa. Este também optou por apenas uma das associações.1210
Passemos, enfim, à Irmandade das Mercês da Freguesia do Pilar. Nesta, o estado civil
foi especificado em 99 casos para membros casados, 97 mulheres e 02 homens, e 04 mulheres
viúvas. Houve muitos casais filiados, como Félix Correa da Gama, que era escravo do Capitão
Manoel Ribeiro dos Santos, com assento desde 1754. Ali também se verificava sua participação
como irmão de mesa. Em 1783 entrava para a associação sua esposa, Elena de Siqueira. O
casamento deve ter ocorrido posteriormente à entrada de Félix, que não era mais caracterizado
como escravo no termo de Elena.1211 Francisco de Souza Portugal teve assento em 1778,
referido como crioulo forro e juiz. Nesse ano ocorreria a entrada de sua esposa, Maria da Silva
da Conceição, também exercendo a função de juíza no decorrer de sua trajetória na agremiação.
Sua filha Angélica Maria de Souza também seria irmã e juíza das Mercês, a partir de 1800.
Francisco era identificado como alferes em seus registros.1212 O músico Manoel Vieira da
Cunha e sua esposa Thereza de Jesus de Oliveira entraram em 1782. No entanto, foi a escrava
do músico, Ana de Oliveira, que entrava um ano depois, que se destacou naquele meio
confraternal como juíza, em 1785. Consta ainda que ela morava na Rua de São José.1213 Muitas
dessas mulheres identificadas como casadas atuaram significativamente na associação como
juízas eleitas e devocionais, irmãs de mesa e mordomas. Houve significativo número de esposas
de militares dentre os casos analisados, sobretudo a partir da virada para o século XIX. Alguns
deles participavam da associação e outros não. De toda forma, estiveram presentes como
membros, senhores de escravos, maridos de irmãs, agregantes e benfeitores.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035; 1754-1806, v. 0042.
1213
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
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Joaquim José de Barros passou a ser membro em 1826, bem como seu pai Olegário José
de Barros, sua esposa Emerenciana Joaquina da Purificação e sua filha Maria das Neves Barros.
Além deles, Antônio José Cardoso se tornava um membro, sendo referido como “caixeiro”1214
de Joaquim José de Barros. No ano seguinte, era a vez de outra filha, Ana Joaquina da
Purificação de Barros.1215 Várias vezes, no entanto, não encontramos o nome do cônjuge citado
nos livros de assento. Josefa da Silva e o filho José de Souza, por exemplo, tinham seus termos
datados de 1779, fazendo menção a Lucas de Souza, que, contudo, não possuía entrada. Ele
seria citado mais uma vez em 1783, como proprietário do crioulo Manoel de Souza, que foi juiz
por devoção antes mesmo de ter seu assento na irmandade.1216 Joaquina Pereira de Souza entrou
em 1818 e teve seu termo assinado pelo esposo Lúcio José de Araújo. Dez anos depois seu filho
Lúcio de Araújo se filiava. Apesar de citado como marido e pai, ele não estava agremiado.1217
Alguns assentos também continham a informação de pais dos ingressantes, tendo sido
contabilizado 77 casos, de 46 mulheres e 31 homens. Apenas dois deles tiveram qualidade
demarcada, ambos crioulos, um forro e outro sem condição definida. O primeiro deles, o crioulo
forro Joaquim Fernandes Lopes de Oliveira, entrou para a irmandade em 1774 e era filho da
irmã Páscoa Lopes. Ela era filiada desde 1759, mas não continha qualidade ou condição no
documento. Em 1790 seria a vez da filha, Vitoriana Lopes de Oliveira, que exerceria o cargo
de juíza e não carregaria, ao menos ali, os estigmas de sua cor, como seu irmão. O segundo era
de 1790, o crioulo Manoel de Barros, morador nas Lages e filho de Antônia Gomes de Barros.
Esta última tornou-se irmã em 1797, sem marcadores étnico-sociais.1218 Houve também três
escravos que tiveram algum dos pais referenciado, duas mulheres e um homem. Feliciano
entrou em 1784, sendo escravo do Capitão-mor José Alves Maciel. Ele era filho de Jerônimo
Maciel e ambos eram escravos do mesmo senhor. Ao que tudo indica, o pai não fazia parte das
Mercês. Alguns membros já tinham seus pais referenciados como irmãos da irmandade, como,
por exemplo, D. Lúcia Elena de Jesus, em 1778, filha do “irmão Domingos Thomé”.1219 Porém,
na grande maioria foram feitos cruzamentos dos nomes. Quanto à frequência de militares, o

1214

Essa referência foi comum na listagem de moradores do Tejuco, demonstrando a extensão das relações
comerciais ao ambiente doméstico.
1215
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
1216
Em seu termo de entrada consta "por ter sido juiz por devoção". APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês
e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1217
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035; 1790-1838, v.2213.
1218
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
1219
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
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Capitão João Nepomuceno Simões Borges,1220 por exemplo, entrou junto com sua filha,
Luciana Maria da Rocha, em 1813. Alguns pais não foram irmãos, como no caso de Romana
Rodrigues de Souza, com termo de 1791. Ela, moradora na ladeira de Simão da Rocha Pereira,
foi juíza, enquanto sua mãe, Andreza Carvalho, não fez parte da agremiação.1221
Na Freguesia do Pilar houve muitos casos de senhores e escravos filiados à irmandade,
o que pode justificar o grande número destes, apesar de que, dentre os classificados nos registros
de entrada como crioulos, a maioria era de forros.1222 Como em Antônio Dias, o número de
senhores de um ou dois escravos agremiados era muito superior. Diversos proprietários eram
clérigos e militares. Comparável às outras localidades analisadas, geralmente os senhores de
maior número de escravos não estavam filiados às Mercês, fato que não impediria contatos,
auxílios e outros tipos de participação naquele meio. Não devemos desconsiderar não-membros
do âmbito associativo leigo, como fiéis participantes de outras maneiras, em procissões e
festividades. Esses senhores, mesmo quando não filiados, poderiam ser influentes, expandindo
redes de informações e conexões, agenciando e prestando seus serviços em processos judiciais
ou requerimentos, e, talvez, atuantes na Mesa Administrativa.
José Veloso Carmo aparece nos livros de entradas cerca de 25 vezes. Em torno dele
girou a maior rede de sociabilidades possível de ser verificada nas fontes da Irmandade das
Mercês do Pilar, com 14 escravos e 11 agregados. Um fato interessante é que um irmão com
este nome se filiou, em 1829, à Irmandade das Mercês de São José Del Rei, embora
imaginemos, pela data, não se tratar da mesma pessoa (talvez um parente próximo ou exescravo que migrava para o sul?), visto ainda que ele não foi confrade mercedário em Vila Rica,
mas foi de São José dos homens pardos, sendo juiz em 1792.1223 Nesta vila, “ao final do século
1220

João Nepomuceno Simões Borges possuía uma chácara em Água Limpa, ou fundo do Morro do Ramos,
próxima à lavra que de José Veloso do Carmo. CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Vestígios da mineração de ouro na
Serra do Veloso: uma contribuição à geo-história de Ouro Preto-MG. Revista Espinhaço, 03 (02), 2014, p. 21.
1221
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
1222
Houve 40 casos identificados de proprietários de dois cativos e 257 de apenas um. Para os que tiveram três ou
mais, podemos citar, assim, Ana Maciel (03), Manoel Vieira (03), Maria da Silva Lima (03), D. Maria Luiza de
Toledo (03), Francisca de Siqueira (03), Francisca Esmeria de Jesus (03), o Sargento-mor Francisco José Pereira
Lima (03), o Dr. Gregório Pereira Soares de Albargaria (03), o Vigário Antônio Correa Mayrinck (03), o Rev.
Pantalião da Silva Ramos (03), o Dr. Antônio Freire Ribeiro (04), Baltazar Gomes de Azevedo (04), o Dr. Manoel
Manso da Costa Reis (04), o Tenente Coronel José Luiz Saião (04) – que possuiu escravos nas duas instituições –
, o Coronel José Pereira Lima (04), o Vigário João Antônio Pinto Moreira (04), o Rev. Domingos Francisco de
Carvalho (05), Jerônimo de Souza Lobo Lisboa (05), e o já mencionado Tenente Coronel José Veloso Carmo (14).
Nota-se o número de mulheres entre os proprietários de mais de dois cativos. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das
Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1223
Não sabemos se era a mesma pessoa, já que o termo não possuía nenhuma informação. Outros membros com
mesmo sobrenome foram Manoel Veloso Carmo (1797), Elias Veloso Carmo (1799, escravo do licenciado
Antônio Veloso Xavier), Gonçalo Veloso Carmo (1799, escravo de D. Maria do Sacramento) e Severino Veloso
Carmo (1801, escravo de D. Maria do Sacramento). Os que mencionam habitação moravam no Bichinho. Além
disso, D. Ana Veloso Carmo aparece em 1826 no termo de sua serva, Francisca Veloso de Menezes. AMNSP-

317

XVIII, as lavras minerais da Serra do Veloso, conhecidas como ‘Lavras do Tanque’, pertenciam
ao mestre de obras e minerador coronel José Veloso do Carmo”.1224 Em censo de 1804, era
descrito como homem branco, solteiro, de 76 anos de idade, que vivia de minerar “com fábrica”
e morava nas Cabeças, possuindo cerca de 125 escravos. Dentre as mulheres cativas
predominavam as crioulas.1225 Era considerado o mais rico minerador da região, compondo uma
estrutura doméstica considerável. Uma de suas agregadas, Mariana Vitória, possuía doze
escravos.1226 Posteriormente, Spix e Martius visitaram a mina do Coronel Veloso.

Ao começo do século XIX, para além da atividade dos faiscadores que teimavam com
a sorte nos cursos d’água, via-se especialmente nas minas que se mantiveram ativas
nos morros em torno da cidade a força da mineração na transformação do espaço. A
mina do coronel José Veloso do Carmo é bom exemplo desse panorama. Várias
décadas minerando a ‘talha aberta’ no morro das Cabeças fizeram transformar
vigorosamente aquele espaço.1227

Quanto aos seus escravos, entraram, em 1766, Francisca Ramos e Jacinta Ramos dos
Reis; em 1773, Alberto Ramos dos Reis; em 1774, Antônio Ramos dos Reis; em 1786,
Domingas Ramos (atuante como juíza e casada com Patrício Veloso, ambos escravos do mesmo
senhor, embora este não apareça como membro); em 1788, João Leite Veloso; em 1789,
Nicolau Pereira da Silva; em 1791, Antônia Leite, Manoel da Costa e Quitéria Veloso; em 1796,
Ventura Veloso; em 1809, Benedita Veloso (juíza); em 1812, Narciza Veloso (juíza); e em
1828, Policarpo Veloso.1228 Houve ainda outros moradores de sua “Xaira”1229 no Morro de
Ramos, como referido em alguns termos. Seus agregados foram, em 1764, Maria Josefa Veloso;
em 1784, Izidorio Veloso Carmo, Rosa Ramos e Vitoriana Ramos (juíza); em 1787, o pardo
forro Caetano Rodrigues de Oliveira (juiz); em 1790, Mônica Ramos; em 1812, Lino Veloso;
em 1817, Ana Veloso Carmo (juíza); em 1817, Bernarda Vitória (juíza); em 1818, Luiza Veloso
Carmo; e em 1821, Feliciano Veloso Carmo. Percebe-se que alguns dos agregados e escravos

SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livro de Entrada de irmãos, 1812-1829, livro 06, cx.
01, est. 04, p. 99v.; 1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 1, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01,
esta. 04, p. 83v. Cf. anexo de oficiais, AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos confrades..., op. cit.
1224
A Serra do Veloso se localiza no atual Bairro São Cristóvão, “limitado ao sul e à meia encosta da serra, pela
construção da rua Padre Rolim, em 1959”. CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Op. cit., p. 21.
1225
FURTADO, Júnia Ferreira. Mulheres escravas e forras na mineração no Brasil, século XVIII. Revista
Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores, 01, nov. 2020-abr. 2021, p. 24.
1226
CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Op. cit., p. 21.
1227
CUNHA, Alexandre; MONTE-MÓR, Roberto. A Tríade Urbana: construção coletiva do espaço, cultura e
economia na passagem do século XVIII para o XIX em Minas Gerais. Anais do IX Seminário sobre a economia
mineira. Belo Horizonte: Cedeplar/FaCE/UFMG, 2000, p. 137. Cf. SPIX e MARTIUS. Op. cit., p. 207.
1228
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas, 1754-1830, v. 0035.
1229
O termo da parda Luiza Maria Alves, de 1790, consta como moradora ao pé da Xaira do coronel. Apesar de
não citarem o coronel, muitos outros possuíam seu sobrenome.
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adquiriram recursos financeiros e simbólicos, ou seja, certo reconhecimento político e social
nessa comunidade, participando como juízes.
Deve-se realçar, mais uma vez, a complexidade do que estamos chamando aqui por
“agregado”. Inúmeras vezes o termo aparece na documentação, mas, em outras, referia-se
apenas ao fato do indivíduo estar, naquele momento, “em casa” ou ser “da casa” de determinado
sujeito. Ou seja, remetia à moradia do ingressante, apontava uma referência de relações pessoais
e habitação, com alguma garantia de integração e enraizamento social em uma sociedade
marcada pela mobilidade. A complexidade reafirmada beira a possíveis enganos por parte do
escrivão, já que, em alguns casos, uma mesma pessoa era referida como escrava e “em casa”
de alguém, seja em um mesmo termo corrigido ou em termos repetidos (sobretudo quando havia
um livro apenas para assento e outro com a listagem de pagamentos de cada membro). Outra
possibilidade era a transição, com a mudança das categorias de distinção social no decorrer do
tempo. Supõe-se que tais agregados poderiam ser familiares, de vínculos menos próximos do
que pais e cônjuges, geralmente especificados nesse tipo de fonte, ou de libertos que algumas
vezes se mantinham junto ao ex-senhor. Alguns autores apontaram haver o interesse, mesmo
que velado, por parte de ex-senhores, em assegurar o governo dos ex-escravos, em controlar,
de certa forma, o destino dos forros. “Assim, a questão é reconfigurada a partir não apenas do
interesse senhorial em salvaguardar seu governo, direito de propriedade, etc., mas
fundamentalmente do aceite dos escravos em ceder parte de sua futura liberdade.”1230 Ocorreria,
assim, uma negociação do mando e de parte da liberdade na qual ambos cediam.
Manoel, por exemplo, era morador “nesta vila” e foi irmão das Mercês desde 1816. Ele
foi referido de duas formas diferentes na documentação de assento, como escravo e como “em
casa” do Rev. Comissário Manoel de Abreu Lobato. Por isso, sempre nos perguntamos, quando
essa expressão era usada? Com qual intenção? Poderia ser utilizada também para escravos,
quando a condição não era demarcada? Estamos diante da fluidez das Minas, visto que este não
seria um caso isolado.1231 Poderia tanto se referir a um escravo com condição em transição, em
processo de libertação, ou já ser liberto. Em outras ocorrências, poderia ser apenas uma forma
de fazer referência à moradia, sem demarcar condição, como em tantos termos de entrada. Ou,
ainda, o próprio escrivão poderia não ter certeza da situação, sendo comum existirem vários
agregados e escravos em uma mesma propriedade. Apenas três registros fizeram referência ao
termo “agregado”, o de Maria Gonçalves, de 1799, agregada ao Pe. Domingos Francisco de

1230

MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer; FIORAVANTE, Fernanda. Op. cit., p. 165.
Constatou-se 18 termos com ambas as informações, escravo e “em casa” do suposto proprietário, seja no
mesmo termo ou em registros repetidos que foram cruzados. Nestes casos, foram considerados como escravos.
1231
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Carvalho;1232 Bernarda Rodrigues de Queiros, de 1817, agregada por Joaquim Roberto da
Silva;1233 e Ana Maria da Silva, de 1819, agregada ao Capitão Manoel José Monteiro. Todos os
outros episódios, cerca de 122, expressaram na casa de quem o novo membro habitava. Os
agregantes foram, muitas vezes, pessoas influentes, clérigos, militares e “donas”.
O capitão Joaquim dos Reis entrava em 1802, possuiu um escravo na associação, Gaspar
dos Reis, em 1811, que foi juiz, e, em 1820, um agregado de mesmo nome, Joaquim dos Reis,
“de nação índio”. Dois agregados ao Capitão José Silva Amorim1234 se filiaram em 1815 e
exerceram, posteriormente, cargos de juízes, Cândido Venâncio da Silva Amorim e Jacinta
Barbosa da Silva Amorim. Outros exemplos foram, em 1819, Albina Maria da Purificação que
entrava como moradora nesta vila, na casa do desembargador e juiz de fora Ignácio José de
Souza Rabelo. Ou, no mesmo ano, Bernardo Pereira de Carvalho, na casa do Vigário Francisco
José Pereira de Carvalho. O clérigo, que só passou a ser irmão em 1829, também possuía, há
dez anos, um escravo na irmandade, Francisco Antônio.1235 No ano seguinte entrava Theodozio
da Silva Ribeiro, morador na casa do Coronel e Secretário do Governo João José Lopes Mendes
Ribeiro. Apesar de alguns agregantes não serem oficialmente membros da corporação, eles
podem ter atuado direta ou indiretamente no cotidiano associativo. Seus agregados podem ter
alcançado postos de prestígio na comunidade, ancorados por redes de informação e serviços.1236
Sendo assim, explanamos alguns exemplos que ilustram as múltiplas experiências
vivenciadas nas Mercês, e reconhecemos os ganhos e os problemas dos registros de entradas de
novos irmãos. Constata-se que foi muito mais recorrente a existência de dados silenciados, que
apagavam vínculos e demarcações de qualidade, cor, origem e condição. Dessa forma, em
muitos momentos nos dedicamos mais a explorar exemplos que nos esclarecessem sobre as
1232

Filiado em 1778, teve vários escravos e agregados na irmandade. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês
e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1233
Em seu termo, de 1781, vemos que era padre, morador na Rua Nova e foi juiz da irmandade. APNSP-OP.
Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1234
Há apenas um José da Silva Amorim no banco de dados, com entrada de 1818. Nele consta que serviu como
juiz e que morava em casa de D. Joaquina de São Jose Nascente. Faleceu em 1825. Dessa forma, como o nome
citado aparece ora como agregante e ora como agregado, não sabemos se seria a mesma pessoa. APNSP-OP.
Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1235
Francisco Antônio foi referido como escravo e como “em casa” do vigário. APNSP-OP. Irmandade de N. S.
das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1236
Constatou-se também 03 viúvas, 02 afilhadas, 01 sobrinha e 01 exposto com a referência ao nome do familiar
em seu registro de entrada. Francisco Xavier Gonçalves, por exemplo, assentou-se em 1801, residindo no Ouro
Preto e ocupando o cargo de juiz. Sua esposa e sua afilhada, Leonarda Francisca de Araújo e Esmeria Ramos
Rodrigues, passaram a fazer parte em 1808. Houve 04 referências a menores de idade que se assentaram, 02
homens e 02 mulheres. Manoel Teixeira de Souza, homem branco e morador na Rua Direita, entrava em 1771.
Era menor de idade e, por não saber ler e escrever, assinou a rogo Luiz Caetano Paes de Oliveira. Em 1817, Manoel
aparecia como sargento-mor na entrada de seu escravo Thomas. Em 1820, consta também que Suzana da Silva
Simplícia era moradora em sua casa. Em 1837 se filiava Francisca de Paula Ferreira, descrita como “inocente”,
afilhada do irmão Honório Joaquim Ferreira, que se tornava responsável por sua entrada. APNSP-OP. Irmandade
de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035; 1824-1838, v.2214.
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possibilidades encontradas. Não ficamos, assim, presos em dados numéricos ao tratarmos das
redes de sociabilidades possíveis, mas é algo que pode ser realizado em pesquisas futuras,
demandando mais tempo para abordar toda a potencialidade dos bancos de dados, bem como
pensando em outros tipos de cruzamentos de fontes. Aqui foram dados alguns exemplos, mas,
ao longo da tese, as pessoas que desempenharam papéis importantes em momentos-chave das
associações serão citadas e novas redes interacionais serão tecidas.
Como vimos, e já tínhamos alertado inicialmente, alguns crioulos organizaram-se em
irmandades mercedárias, integrando comunidades leigas com sujeitos de diferentes qualidades
e condições, com laços afetivos, ora reafirmando o parentesco, mas sendo possível pensar em
outras escolhas e estratégias de vida, como situações em que foram privilegiados vínculos
familiares ou de vizinhança, enlaces matrimoniais, relações de trabalho ou outras tantas
interações sociais e dinâmicas espaciais possíveis. A extensão das relações familiares,
clientelares e habitacionais nas irmandades era essencial, ultrapassando a dimensão de escolha
pessoal do associado, o que pode ser observado tanto para membros como para seus escravos,
agregados e pessoas utilizadas como "referências" na hora do assento, por vezes ressaltando a
relação de moradia como importante prova de enraizamento local.
A partir dos bancos de dados também foi possível realizar um cruzamento entre
irmandades.1237 Pela intersecção dos membros das Irmandades das Mercês das Freguesias de
Antônio Dias e do Pilar, em Vila Rica, foram localizados 193 nomes em comum. É preciso
ressaltar que nem sempre os nomes eram redigidos de forma completa ou em uma mesma ordem
de sobrenomes, permitindo variações, e, por isso, irmãos em comum podem ter ficado de fora
desse total verificado. Destaca-se que 129 apresentaram o mesmo nome e a data de assento
aproximada, embora não houvesse outras informações que pudessem ser comparadas, ao passo
que ao menos 64 sujeitos puderam ser confirmados por outros dados, como qualidade, condição,
habitação e, sobretudo, data de falecimento. O banco de dados da Irmandade de Antônio Dias
é bem completo, diferente da situação encontrada no Pilar, tornando a comparação mais
limitada. Do total levantado, 109 eram mulheres e 84 homens.1238
O método utilizado no Excel consistiu, em um primeiro momento, no uso de “filtros” e buscas nos próprios
bancos, modificando a disposição das cédulas conforme a necessidade (alterando a datação dos registros de forma
linear, dos nomes dos irmãos ou proprietários em ordem alfabética), e, em um segundo momento, estabelecendo
uma técnica de cruzamento (PROCV) para verificação de equidade de cédulas em colunas confrontadas. Com o
objetivo de encontrar nomes semelhantes, as colunas de irmãos foram contrastadas, sendo realizada uma
conferência em todas as “repetições” localizadas para a verificação, a partir de outras informações complementares
de cada registro (qualidade, condição, moradia, falecimento), para saber se poderíamos considerar se tratar de uma
mesma pessoa. Para a realização de cruzamentos há a necessidade de fixarmos uma padronização (recorrendo
também à atualização) da escrita dos nomes em todos os casos analisados.
1238
Já entre as Irmandades das Mercês de Antônio Dias e as de Mariana e São José, foram encontradas
equivalências nos nomes de cerca de 90 confrades em cada, mas, também neste caso, os nomes genéricos foram
1237
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Ao confrontar os membros da Irmandade das Mercês de Antônio Dias com os da
Irmandade do Rosário do Alto da Cruz, quanto ao Livro de Entradas referente aos irmãos
brancos, pardos e crioulos, foram localizados apenas 37 nomes em comum. Desse valor, 21
sujeitos foram confirmados através de outros dados, enquanto 16 deixaram dúvidas se
realmente se referia a mesma pessoa, embora o nome fosse o mesmo e a data de assento
aproximada. Foram verificados 19 homens e 18 mulheres. Já com o abecedário, constatou-se
cerca de 305 nomes em comum, 221 mulheres e 84 homens, dentre membros com informações
suficientes para serem considerados a mesma pessoa e outros que seria impossível confirmar,
a exemplo dos sem informações comparáveis e nomes genéricos.
Ao cruzarmos os bancos de dados da Ordem Terceira do Carmo, dentre os moradores
de Vila Rica, e da Irmandade das Mercês de Antônio Dias, localizou-se 19 nomes idênticos.
Também foi analisado o número de falecidos sepultados no Carmo, 16 membros, sendo que
apenas um destes estava entre os 19 cruzados. Já no caso do Carmo e da Irmandade do Rosário,
foram verificados 07 nomes em comum com os livros de irmãos brancos, sendo a maioria os
mesmos nomes identificados para as Mercês. Cerca de 12 nomes idênticos também foram
aferidos para o abecedário, embora sejam, em geral, nomes e sobrenomes genéricos. Já os
proprietários de escravos apareceram ao menos 32 vezes como nomes em comum com os
terceiros do Carmo. Uma explicação para o número reduzido diz respeito ao fato de que o banco
de dados do Carmo, ainda em andamento, apresenta apenas entradas das primeiras décadas,
com profissões entre as de 1740 e 1760.
Os bancos de dados da Irmandade do Rosário são ainda mais difíceis de estabelecer esse
tipo de cruzamento, pela recorrência de sujeitos sem sobrenome e homônimos, além da ausência
de informações a serem contrastadas. Vale lembrar a dificuldade exposta nesse método de
cruzamento, haja vista a necessidade de que os nomes estejam escritos exatamente da mesma
forma, e, por mais que busquemos uma padronização, por vezes os nomes aparecem escritos de
forma diferente ou incompletos. Os bancos de dados do Rosário e do Carmo foram
confeccionados por outros pesquisadores, e, assim, eles não foram construídos objetivando
catalogar exatamente as mesmas informações, bem como podem possuir alguns padrões
distintos que dificultam ainda mais os cruzamentos. Observa-se que este método possui uma
série de problemas, pela tipologia de fonte e dos casos analisados, de africanos e
afrodescendentes, mas, ainda assim, lança alguma luz a possíveis relações existentes entre

os mais frequentes. Deste número, supomos que apenas alguns membros poderiam se tratar da mesma pessoa,
como casos em que o membro possuía nomes menos comuns e dois ou mais sobrenomes.
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sujeitos agremiados em diversas corporações. Quanto ao Carmo e à Irmandade das Mercês do
Pilar, constatou-se 12 nomes idênticos, que poderiam se tratar da mesma pessoa.
Nesse sentido, uma hipótese a ser levantada, que dialoga com questões abordadas a
seguir, é que a devoção à Santa Efigênia pode ter sido, em grande medida, impulsionada pela
Ordem Terceira do Carmo, desempenhado algum papel no Rosário do Alto da Cruz, com os
proprietários, capelães e benfeitores. Torna-se fundamental a análise do intercruzamento ou da
justaposição de mesmas pessoas em irmandades distintas. Ainda que esta não seja a regra, mas
talvez também não uma rara exceção, pode significar, ao menos, vínculos firmados por motivos
variados, que possivelmente se relacionavam à existência de relações sociais e experiências
conflitivas comuns, compartilhadas, sobretudo, por membros dirigentes.1239 Uma casa, uma
família, uma vizinhança se articulavam nos seus vários segmentos às irmandades de cada vila.
Identidades fluidas e diversas fortaleciam o sentido de comunidade.

4.3 Ocupações, ofícios e patentes militares
Muito além do espaço associativo leigo, os membros das irmandades possuíam funções
variadas no mundo do trabalho livre e escravo nas Minas, estando presentes, por exemplo, entre
artistas, profissionais liberais ou oficiais mecânicos e militares que levantavam e mantinham os
alicerces das vilas. A ocupação esteve presente em muitos assentos, embora só tenha sido
verificada para homens. No Reino, a escolha dos oragos ocorria principalmente pela profissão,
diferente das Minas, mais voltada à identificação grupal étnico-social.1240 Em Mariana, dos 49
1239

Nota-se também interações pessoais diversas entre moradores de determinadas localidades. Muitos irmãos das
duas Mercês residiam nas Ruas Direita e na parte mais central nas adjacências da Praça. O caso do Capitão Antônio
da Cruz Machado pode ser exemplificado nesse sentido. O capitão não era terceiro do Carmo, mas tinha uma série
de negócios com alguns deles, aparecendo frequentemente nos registros da Ordem. Era um irmão da respeitável
Irmandade do Santíssimo Sacramento e teve papel imprescindível nas Mercês de Antônio Dias. O capitão era
irmão das Mercês de Antônio Dias desde 1798, foi juiz de devoção em 1800 e atuou como juiz e prior de 1817 a
1824 (período de elaboração do novo compromisso e de agenciamento para elevação ao posto de ordem terceira).
Há termo de reunião registrando que, devido à sua importância em questões a serem resolvidas no Rio de Janeiro,
ele deveria ser mantido como juiz permanente naqueles anos (sem pagamento de mesada) e era considerado um
benfeitor. Não consta no banco de dados outras referências a ele, apenas seu assento, aparecendo em termos de
reunião e eleição. Duas informações interessantes são que ele era morador na Rua de Santa Quitéria em 1798 – o
que indica proximidade espacial ao Carmo – antes de ir para a Rua Direita. E outra é que ele foi chamado algumas
vezes de "juiz presidente", o que poderia significar o fato de não estar sempre presente na vila e nas reuniões da
irmandade, mas atuando em localidade distante. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila
Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1240
BOSCHI, Caio. Em Minas, os negros..., op. cit. De forma comparativa, no início do século XVIII, algumas
irmandades negras de Portugal passariam a se subdividir por “nações”. Na Irmandade de Guadalupe, que
acrescentou o culto a São Benedito de Palermo, se reuniram "minas" e "moçambiques", enquanto na fraternidade
do El Salvador foram principalmente "angola", que assumiriam o título de "Confraria do Salvador dos Homens
Pretos do Reino do Congo”. Em Lisboa, um grêmio de fins do século XVIII foi a irmandade da Igreja de Nossa
Senhora das Graças, que passou a agregar os pardos, adotando título de Confraria dos Homens Pretos e Pardos.
Em quase todas as irmandades negras os mulatos foram vedados da capacidade de desempenhar funções
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sujeitos com ocupação determinada, observou-se 01 guarda-mor, 01 ajudante, 01 cirurgião, 01
feitor, 02 oficiais de pedreiro, 02 sacristães, 03 tenentes, 03 furriéis, 06 capitães, 08 alferes e 22
clérigos. Já no que tange às assinaturas, outro dado importante para pensar o nível de instrução
e habilidade de escrita dos sujeitos, apenas cerca de 13% dos membros assinaram seus termos
de entrada.1241 Daniel Precioso realçou o alto índice de analfabetismo entre os membros de
Mariana,1242 cabendo apontar que no período foi comum o aprendizado de desenhar o próprio
nome, não indicando compreensão de leitura e escrita.1243
Fabiano Gomes da Silva apresentou novo viés para análise dos ofícios mecânicos no
Antigo Regime, vistos por muito tempo pela ótica da desvalorização e desclassificação
social.1244 O estigma, ou acidente, inerente ao trabalho, não é completamente negado, mas
matizado, abordando-se formas de trabalho útil, honesto, justo e honroso, que também
contribuiriam para a classificação social na Idade Moderna.1245 Sua pesquisa abordou o Termo
de Mariana entre os anos de 1709 e 1750, compreendendo o “viver de trabalho a jornal, à
soldada e à empreitada”. Dessa forma, foi necessário mergulhar pelo universo do trabalho livre
em uma sociedade escravista colonial, entendendo o trabalhador manual livre como parcela
essencial das dinâmicas urbanas. O recurso aos “fragmentos de trajetórias” também foi
utilizado, recuperando casos nos quais o ofício trouxe distinção social e econômica para “viver
como se nobre fosse”. Além disso, pontuou a experiência de egressos do cativeiro e
escravizados em meio às relações de trabalho.
Quanto a isso, é preciso ressaltar que, ao menos no Termo de Mariana, “as licenças
mercantis revelam também que, no exercício do labor no espaço público, predominavam os
indivíduos livres, enquanto somente uma dezena de cativos sapateiros, alfaiates, carpinteiros,
gerenciais. Outras duas irmandades de pardos foram, no Porto, da invocação de São Gonçalo Garcia, segundo
Livro da Irmandade do Rosário e São Benedito, e de Nossa Senhora dos Remédios dos Homens Pardos, em Torrão,
nascida de uma divisão do Rosário desta cidade. Além disso, ao que parece, nenhuma das irmandades parece ter
agrupado exclusivamente africanos e afrodescendentes livres e libertos, com o intuito de se diferenciar de seu
grupo original e afirmar-se. LAHON, Didier. Esclavage, confréries noires..., op. cit.
1241
Na elaboração do banco de dados foram considerados como “não consta” os casos nos quais as pessoas
realmente não sabiam assinar ou escrever, além de vários registros em que o escrivão não fez assento com
assinaturas ou ele mesmo escreveu os nomes ao final. Neste caso, nem sempre ele escrevia que assinava a rogo.
1242
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 114.
1243
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; 17741814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
1244
SILVA, Fabiano Gomes da. Op. cit.
1245
“O defeito mecânico também podia ser tomado como um acidente na trajetória do indivíduo. Um sapateiro
podia se tornar um roceiro e abandonar o ofício, que o habilitava a uma reclassificação social para participar da
governança na câmara local. Um alfaiate correto e justo, que se tornou homem de grossos negócios e não mais se
dedicava ao labor da venda a retalho ou da feitura de vestimentas, também podia adentrar no mundo da nobreza
civil com cargos e mercês.” Ibidem, p. 100. O trabalho era regulamentado pelos corpos de ofício. As habilitações
para o mercado local deveriam ser concedidas por banca de juízes do ofício, tendo que passar por um período de
aprendizado com mestre ou oficial já examinado, de dois a quatro anos. O aprendiz podia requerer exame para
exercer a função e abrir oficina. Fabiano Gomes consultou cartas de exames e licenças (renováveis).
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ferreiros e ferradores foi localizada”.1246 Poucos foram os registros que identificaram exescravos, o que pode representar que o trabalho especializado licenciado ou examinado era um
elemento distintivo de homens livres. Isso não quer dizer, todavia, que esses homens
representados como livres eram, exclusivamente, homens nascidos livres e brancos, já que
alguns oficiais eliminaram a mácula e os estigmas de sua cor e condição passada ao atuarem
em meio aos mestres da cidade. Ou seja, o apagamento era devido às noções de dignidade e
utilidade dos serviços desempenhados pelo ofício público. Havia distinções claras entre as
trajetórias de pardos, crioulos e pretos, com maiores limites para os dois últimos.
Muitos livres, forros e escravos atuaram como trabalhadores não regulamentados, sendo
comum o uso de referências a viverem “de sua agência ou trabalho”, como nos serviços “a
jornal” e em oficinas de mestres oficializados. Se por um lado isso poderia justificar o limitado
número de ofícios mecânicos registrado nos livros de entradas das irmandades analisadas, por
outro também reforça a ideia de que os oficiais referidos somavam múltiplos esforços para
pertença e integração comunitária, reconhecimento e distinção social e política no espaço
público urbano. Os ofícios mecânicos foram das poucas ocupações citadas, servindo ainda para
a formação de contatos e prestações de serviços. Os mecânicos encontrados nas Irmandades das
Mercês muitas vezes ocuparam cargos diretivos (e apareceram entre testemunhas), sobretudo
em Vila Rica. Na confraria de Mariana, um reduzido número de oficiais foi mencionado,
corroborando as análises de Fabiano Gomes quanto ao predomínio da “informalidade”, mas
cabe lembrar que a ocupação também não era característica sempre demarcada nesses termos.

O trabalhador jornaleiro esperava o soldo pelo dia de serviço, ou seja, o salário que
vencia pelo seu tempo, força e habilidade. Os cativos para o ganho estavam, na maior
parte, sob a forma a jornal. O escravo com ofício atuando a jornal era assunto público
e notório na sociedade colonial mineira, pois ele vivia da sua agência como jornaleiro
nas atividades iminentemente urbanas ou naquelas vinculadas às necessidades da
produção extrativista. Até as autoridades régias tinham conhecimento do costume de
os senhores formarem mão de obra especializada, colocando escravos jovens nas
oficinas de algum mestre e, posteriormente, de alugarem “os serviços de escravos
capacitados” para terceiros.1247

Um oficial mecânico que pode ser usado como exemplo foi o sapateiro João Marques
Pimenta, um pardo forro. Em 1769 ele entrava para a Irmandade das Mercês, sendo referido
como alferes, e em 1772 participava como juiz de devoção. Em 1778 assumiu o posto de capitão
da ordenança na Freguesia de Guarapiranga, e, no ano seguinte, assinava o Estatuto da
Arquiconfraria do Cordão de São Francisco, como participante da Mesa Administrativa. Em
1246
1247

Ibidem, p. 113.
Ibidem, p. 119.
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1778 também foi alvo de devassa eclesiástica pelo concubinato com a crioula Jacinta Maria de
Jesus. Um relacionamento que pode ter levado à sua atuação nos dois grêmios.1248 Tanto os
peticionários da Confraria de São José de Vila Rica, como os arquiconfrades do Cordão de
Mariana, não pouparam esforços para acionar a justiça e requerer privilégios. No primeiro caso,
representaram-se como mestres possuidores de tenda e de subordinados, como oficiais e
aprendizes, uma atribuição de homens livres e de reto procedimento.1249 Já no segundo, em
conflito com a Ordem Terceira de São Francisco em 1761, opuseram-se à desqualificação do
“acidente da cor”, travando uma disputa sobre os signos e símbolos franciscanos na cidade.1250
Outros sujeitos poderiam ser citados, ainda que muitos estejam obscurecidos pela
ausência de informações nos termos de entradas, sendo necessário o cruzamento de fontes e
dados bibliográficos. Jeaneth Xavier mencionou o exemplo do entalhador Silvério Dias,
batizado em 1782 e filho natural da crioula Feliciana, escrava de D. Ana Pulcheria de Queiroz
de Siqueira. A senhora arcou com as despesas para que Silvério aprendesse, durante sete anos,
seu ofício com Francisco Vieira Servas, lucrando com seus jornais, entre 1805 e 1806, em
trabalho realizado na Igreja das Mercês. Feliciana entrou para o grêmio em 1789, bem como a
senhora, em 1806, e outras de suas escravas, a crioula Rita Pulcheria, Emeliana Soares de
Araújo e Maria Faustina, em 1798, 1801 e 1806, respectivamente. Silvério Dias de Souza teve
assento em 1806, sendo também referido como cativo de D. Ana, e, como temos alertado, sua
ocupação, ou especialização, não foi mencionada, como certamente em muitos outros casos.1251
Para comparação, em pesquisa sobre as associações leigas no Rio de Janeiro, entre os
séculos XVIII e XIX, Mariana Siqueira demonstrou o entrelaçamento entre os ofícios e as
irmandades. O contexto apresentado se diferenciava do que ocorria nas Minas Gerais, de
justaposição entre ocupação (e regulamentação de ofícios) e devoções confraternais. O oficial

1248

Ibidem, p. 295-296; AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1749-1810, prat.
P, n. 03, p. 11v.
1249
Segundo Beatriz Catão, “um santo também pode ser patrono de modalidades diversas de irmandades, a
exemplo da Irmandade do Glorioso Patriarca São José dos Bem Casados, erigida no ano de 1730 pelos homens
pardos da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica, capital de Minas Gerais. Esta irmandade não deve
ser caracterizada como uma irmandade de ofício, como a Irmandade de São José do Rio de Janeiro e a de Recife,
visto suas finalidades relacionarem-se à devoção e caridade dos pardos. Todavia, os irmãos pardos de Vila Rica
explicitam a prioridade dos candidatos atribuída aos ‘Oficiais de Ofícios e Artes das qualidades que forem’ para
obras da sua capela, além dos clérigos, para as funções religiosas, quando do ingresso na associação”. SANTOS,
Beatriz Catão Cruz. Op. cit., p. 47.
1250
SILVA, Fabiano Gomes da. Op. cit., p. 264, 296. Ver também FERREIRA, Maria Clara Caldas Soares.
Arquiconfraria do Cordão de São Francisco em Mariana: trajetória, devoção e arte (c. 1760-1840). Dissertação
(Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013, p. 37.
1251
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1777-1814, prat. P, nº 32. Ver também
dados levantados quanto à qualidade e condição no Censo dos Ofícios, de Vila Rica, de 1746. ARAÚJO, Jeaneth
Xavier de. Os artífices do sagrado e a arte religiosa nas Minas Setecentistas. Trabalho e vida cotidiana. São Paulo:
Annablume; Belo Horizonte: Fapemig, 2013, p. 104-106.
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deveria, de acordo com seu regimento, estar alistado na irmandade para ser examinado e obter
carta de exame passada pela câmara. A pertença ao ofício era, assim, ao menos um dos critérios
definidos para a filiação em corporações religiosas.
Uma série de conflitos também se desenrolava com a Câmara e no próprio universo
associativo, em constante movimento, tendo em vista as ocupações profissionais. A autora
tratou do agenciamento dos sapateiros devotos a São Crispim e São Crispiniano no afastamento
da função aos estigmas da escravidão. A partir de 1760, eles atuariam em busca de proibições
de vendas ambulantes e da aplicação de exame a pardos e pretos cativos. E houve a tentativa de
impedir a mobilidade de escravos na hierarquia interna das agremiações, limitando-os à força
de trabalho complementar. Os mestres sapateiros mais proeminentes passariam a almejar, em
meio à lógica corporativa de Antigo Regime, e, posteriormente, às novas condições de
concorrência com a abertura dos portos após 1808, a construção de imagem honrada pela
valorização do trabalho e dissociada da escravidão.1252
Em São José Del Rei também foi feita a alusão a ocupações de alguns dos irmãos,
restrita a 47 homens. Verificou-se 01 feitor, 01 ferreiro, 01 oficial de justiça, 01 furriel, 02
sacristães, 02 tenentes, 02 sargentos (um deles mencionado como sargento-mor e músico), 04
carpinteiros, 05 alferes (um deles também aparecia como músico e outro como pintor), 06
capitães (um também como músico), 07 clérigos (um deles vigário), e 18 músicos (sendo três
deles também identificados por cargos militares). Além disso, cerca de 16% dos registros de
entrada foram assinados.1253
Já as ocupações mencionadas em Antônio Dias, em Vila Rica, 166 casos, também foram
funções militares e eclesiásticas, profissionais liberais ou ofícios mecânicos, como 01
carcereiro, 01 oficial de justiça, 01 advogado, 01 farmacêutico, 01 alfaiate, 01 carpinteiro, 01
ferreiro, 02 sapateiros, 04 licenciados, 05 carapinas, 05 pedreiros, 10 músicos (07 ligados a
cargos militares) e 53 clérigos (incluindo especificações como capelão do regimento da
cavalaria, vice-comissário de presídia, professor, coadjutor, vigário e vigário da vara). Dentre
os militares, que poderiam corresponder a Tropas Regulares, Regimentos Auxiliares e
Ordenanças, foram constatados 01 caçador, 01 quartel mestre, 01 porta-bandeira, 02 ajudantes,
03 cabos de esquadra, 05 sargentos-mores, 06 furriéis (alguns com outras ocupações), 07
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SIQUEIRA, Mariana Nastari. Aqueles que querem viver segundo o seu compromisso: permanência e
transformação em meio ao conflito entre os sapateiros e a Câmara, Rio de Janeiro, c. 1764 – c.1821. Revista do
Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, n. 07, p. 45-61, 2013.
1253
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada de Irmãos,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888,
cx. 02, est. 04.
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sargentos, 07 soldados (um deles também músico), 08 tenentes, 16 alferes e 27 capitães (alguns
com outras ocupações).1254 De todas as agremiações, essa foi a com número mais expressivo de
referências à qualidade e condição.1255
Dentre esses membros citados, 21 eram crioulos, 14 forros, 01 escravo e 06 sem
condição demarcada. Dos militares, houve quem fosse caçador no regime da cavalaria paga da
vila, especificando um pouco mais o cargo ocupado, e quem fosse soldado, cabo de esquadra,
furriel, alferes, tenente, tenente quartel mestre, capitão e sargento-mor. Já quanto aos ofícios
mecânicos, eram alfaiates, carpinteiros, pedreiros e sapateiros. Entre os pardos, houve 19
membros, 02 forros, 01 escravo e 16 sem demarcação da condição. Os militares foram soldado
do regimento pago, furriel, alferes e capitão, havendo também oficiais mecânicos como
carapina, ferreiro e pedreiro. Clérigos, músicos e licenciados também estiveram presentes.
Alguns escravos apareceram por seus ofícios mecânicos, possivelmente sendo auxiliares de
seus senhores, especializados em sua função. Os brancos compuseram 17 desses registros,
aparecendo como soldado, cabo de esquadra, furriel da nobreza desta vila, alferes, tenente,
capitão e sargento-mor. Por fim, os 109 restantes não possuíram qualidade e condição referidas.
As distintas ocupações, como os cargos militares, estiveram presentes, em grande medida, não
apenas entre os membros, mas entre senhores de escravos, familiares e agregantes.
Uma parte dos irmãos assinaram suas entradas, cerca de 30% dos membros.1256 Dentre
os assinantes que possuíram qualidade e condição demarcada, a maioria era de crioulos
forros.1257 Na Irmandade das Mercês da Freguesia do Pilar verificou-se quantia semelhante, e
Daniel Precioso já apontava o alto índice de analfabetismo nessa agremiação pela análise de
atas de reunião.1258 Quanto às ocupações houve 127 menções, praticamente sem referência às
categorias de identificação e distinção social, sendo 01 cabelereiro, 01 carapina, 01 carpinteiro,
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Algumas pessoas apareciam com mais de uma ocupação declarada, tendo sido esmiuçada e contabilizada a
recorrência das funções mencionadas, não correspondendo, portanto, ao número de pessoas com ocupações.
1255
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx.
04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1256
Ana Alvarenga chegou a praticamente a essa mesma porcentagem ao analisar os anos de 1759 a 1817. SOUZA,
Ana Alvarenga de. Op. cit., p. 120-21.
1257
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780- 1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx.
04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1258
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036. Há muitos casos em que é difícil assegurar
se são assinaturas das próprias pessoas ou de um escrivão. Algumas possuem letras distintas do termo, mas são
semelhantes entre si. Nem sempre o escrivão informava que assinava a rogo e muitos termos deixaram dúvidas e
ambiguidades. PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 114-115.
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01 sapateiro, 04 pedreiros, 21 músicos (um era também quartel mestre e dois professores) e 31
clérigos (entre eles 04 vigários).1259
Para os militares foi averiguada, como em Antônio Dias, uma diversidade de funções
em extensa escala hierárquica. Dentre eles estavam 13 capitães, 13 alferes, 12 tenentes, 04
sargentos, 03 sargentos-mores, 03 furriéis, 03 cabos de esquadra, 02 ajudantes, 02 quarteis
mestres (um deles também músico), 02 cirurgiães (01 cirurgião-mor), 02 porta-estandartes, 02
tambores (01 do regimento pago e 01 tambor-mor da infantaria), 02 soldados, 01 portabandeira, 01 trombeta-mor do regimento de linha, 01 guarda-mor e 01 major. Além disso, esteve
na agremiação 01 governador, capitão general.1260
As duas irmandades de Vila Rica apresentaram dados semelhantes quanto às ocupações
dos poucos membros declarados, e a limitada amostragem dificulta análises mais abrangentes.
Como abordado pela historiografia, em Antônio Dias houve maior destaque para as atividades
agrominerárias, pela maior proximidade com o Alto da Cruz e o Padre Faria (faiscadores,
mineiros, lavradores e roceiros). Já no Pilar predominavam os ofícios e as profissões liberais.
Atividades comerciais e artesanais existiriam em ambas as freguesias, como as funções
militares, embora o maior número destas esteja no Pilar, onde estava localizado o quartel da
vila. Quanto à posse de escravos, em Antônio Dias houve um elevado número de cativos,
inclusive grande quantia de escravos pertencentes a um reduzido número de proprietários,
diferente do Ouro Preto, onde foram baixos os números de mineiros e lavradores, e não havia
grandes proprietários, sendo comum senhores com poucos cativos.1261
Ao pesquisar o papel dos pardos da Confraria de São José dos Bem Casados dos Homens
Pardos de Vila Rica, Daniel Precioso explorou o importante papel desempenhado pelos
músicos, além de apontar outras ocupações dos membros, identificados como oficiais
mecânicos, artistas liberais, militares (sobretudo alferes, tenente, capitão e quartel-mestre),
professores de primeiras letras, boticários, mineiros e padres. Ao expor trajetórias de alguns
sujeitos, demonstrou que “desempenhando a profissão de músico e ocupando lugares de
destaque em irmandades e milícias, atingiram boa fama pública numa sociedade escravista”.1262
1259

Houve um músico e professor de música pardo, José Vicente da Costa, em 1817. APNSP-OP. Irmandade de
N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1260
Um alferes possuiu qualidade referida em 1818, o homem branco João Machado Coelho. APNSP-OP.
Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.
1261
LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. Profissões, atividades produtivas e posse de escravos em
Vila Rica ao alvorecer do século XVIII. Minas Colonial: Economia e Sociedade. São Paulo, FIPE/PIONEIRA, p.
57-77, 1982.
1262
PRECIOSO, Daniel. Aspectos da música religiosa na colônia: Regentes, compositores e instrumentistas pardos
(Vila Rica, 1770-1808). Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 50, out.
2011, p. 02. Em artigos específicos sobre músicos nas Minas, Daniel Precioso analisou personagens como o
Alferes Bernardo dos Santos, flautista da tropa auxiliar dos pardos; Francisco Gomes da Rocha, Timbaleiro da
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Os músicos eram requisitados em cerimônias civis e eclesiásticas. Muitos integravam terços
auxiliares ou tropas de ordenança, participavam de várias confrarias e em cargos
administrativos, possuíam escravos e alcançavam notável posição social.
A organização militar nas Minas reproduzia o formato ibérico. O modelo luso-brasileiro
seria formado por Tropa Regular, Regimentos Auxiliares (ou Milícias) e Ordenanças. A
primeira, a Tropa Regular (Paga ou de Primeira Linha), recebia soldo, fardamento, armamento,
cavalos e assistência hospitalar. As Tropas Auxiliares formavam uma segunda instância, com
a missão de atuar em caso de invasões externas, embora acabassem sendo acionadas em
inúmeras diligências no âmbito interno da capitania. Elas eram compostas pelos Regimentos
Auxiliares, que poderiam ser Regimento de Cavalaria de Nobreza e Regimento de Cavalaria
Comum. Os auxiliares não recebiam soldos, equipamentos ou armamentos, exceto o Sargentomor e o Ajudante. Já os Regimentos de Infantaria eram compostos, em corpos separados, por
brancos, pardos e pretos libertos.

No caso dos Regimentos de Infantaria ou Cavalaria, o mais alto posto era o de
Coronel, seguido do Tenente Coronel, do Sargento-mor, do Ajudante, dos Capitães,
dos Tenentes e dos Alferes. Somente estes oficiais recebiam Carta Patente. Os demais
(sargento, furriel, cabo de esquadra, anspessada e soldado) não eram considerados
oficiais. As promoções eram obtidas em virtude da conjugação dos serviços prestados
à Coroa e da inserção dos futuros patenteados em redes clientelares. 1263

Por fim, as Ordenanças (ou Tropas Irregulares), formavam a terceira instância da
Organização Militar. De forma distinta dos Regimentos Auxiliares, a estrutura hierárquica dos
oficiais das ordenanças se limitava a Mestre-de Campo, Capitão-mor, Sargento-mor, Capitão
de Distrito e Alferes. Os sujeitos que faziam parte das ordenanças deveriam permanecer em
seus serviços e atividades normais, sendo acionados apenas em casos de grave perturbação da
paz e ordem pública. Também deveriam possuir equipamentos por conta própria e não recebiam
soldo. As ordenanças de homens brancos eram organizadas em “homens de pé” e “homens de
cavalo”. Já os pardos e pretos libertos eram agrupados separadamente, inexistindo cavalaria
para esses segmentos. A reunião de várias companhias de “homens de cor” formava o Terço,

tropa de Linha do regimento dos pardos; o Capitão Caetano Rodrigues da Silva, tocador de rabeca, organista e
regente; e Francisco Leite Esquerdo, cantor e Trombeta do Regimento de Linha. PRECIOSO, Daniel. Os músicos
pardos em Vila Rica (c.1770-c.1809). Anais do XXV Simpósio nacional de história, Fortaleza, 2009, p. 01-10.
1263
COTTA, Francis Albert. Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos: mobilidade social via postos militares
nas Minas do século XVIII. Mneme. Revista de Humanidades, v. 03, n. 06, out./nov. de 2002, p. 74.
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comandado por um Mestre-de-Campo branco ou pardo. Sua organização era a mesma das
ordenanças: capitão, alferes, furriel, cabo de esquadra e soldados.1264
De acordo com Luiz Geraldo Silva, desde a primeira década do século XVIII as
companhias de pardos e pretos crioulos forros foram criadas na região mineradora, atuando
como corpos provisórios, semelhante às esquadras do mato. As tropas de afrodescendentes
surgiram em um contexto no qual Portugal se encontrava em guerra, tanto no Reino quanto em
seus domínios ultramarinos. Com a reconquista de Pernambuco e outras capitanias do norte,
em meados do século XVII, os terços de “homens de cor” foram mantidos, disseminando-se
pela América portuguesa no século seguinte. A criação desses corpos militares nas Minas não
teve origem comum às experiências da Bahia e de Pernambuco, isto é, contextos de guerras
contra potência estrangeira. Na primeira metade do século XVIII, pretos e pardos residentes
foram recrutados para combater “inimigos internos”, índios e quilombolas.1265 Dessa forma,
"coube aos próprios pretos e pardos, [...] a tarefa de provar que suas funções militares, bem
como as recompensas que deveriam receber por elas, eram importantes para a república, e que
valia a pena institucionalizar suas corporações".1266
A situação só mudaria na segunda metade do século, sobretudo com a promulgação da
Carta Régia de 22 de março de 1766,1267 quando as milícias de “homens de cor” foram
integradas ao sistema militar corporativo da Capitania de Minas Gerais, que articulava, como
vimos, forças regulares a soldo, forças auxiliares disciplinadas sem soldo e forças irregulares
ou ordenanças, sem soldo e indisciplinadas.1268 De forma geral, as forças militares de “homens
de cor” possuíam uma subdivisão “em quatro corpos: Ordenanças de pé de pardos e de pretos
libertos; Infantaria auxiliar de pardos e de pretos libertos; Pedestres1269 e Corpos de Homensdo Mato1270 e de Assalto”.1271 Segundo Francis Albert Cotta, as patentes mais concedidas aos

“No caso mineiro, após a reestruturação militar de 1775, os terços seriam restritos aos homens pardos e pretos
libertos. Desta forma, os corpos auxiliares seriam organizados em regimentos. No que diz respeito aos terços de
pardos e pretos libertos, nem sempre existiu consenso quanto à separação destes homens em corpos militares
separados.” Ibidem, p. 79.
1265
SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias de pardos e pretos na América portuguesa: Pernambuco e Minas
Gerais, séculos XVII e XVIII. Revista de História. São Paulo, n. 169, p. 111-144, Julho /Dezembro 2013.
1266
Ibidem, p. 128.
1267
COTTA, Francis Albert. Op. cit., p. 75.
1268
SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias..., op. cit., p. 142-143.
1269
“Semelhante às companhias de auxiliares de infantaria e às ordenanças de pé de pretos libertos, os pedestres
eram especialistas em ações nos locais de difícil acesso. Seriam úteis para evitar o extravio e o contrabando. Em
Minas Gerais eles atuavam diretamente com a Tropa Regular, os Dragões Del Rei e, posteriormente, o Regimento
Regular de Cavalaria.” COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços nas milícias da América portuguesa. Belo
Horizonte: Crisálida, 2010, p. 76.
1270
Com nomes diversos, como homens-do-mato, capitães-do-mato, capitães-do-campo, capitães-das-entradas,
capitães-de-assalto, capitães-das-entradas-do-mato e capitães-das-entradas-e-assaltos. Ibidem, p. 83.
1271
Ibidem, 61.
1264
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oficiais pretos e pardos libertos foram capitão, tenente e alferes. O aumento e a transformação
das milícias de pretos e pardos na década de 1760 levariam à “criação de grupo social
extremamente numeroso, vinculado à agricultura de subsistência, ao artesanato – isto é aos
‘ofícios mecânicos’ – e [...] pequenos proprietários de cativos”.1272 Por não receberem soldo,
os participantes de ordenanças e corpos auxiliares possuíam outras ocupações, como visto, por
exemplo, em vários casos de músicos que atuaram nos rituais festivos das irmandades.
Quadro 6 - Regimentos Auxiliares, Ordenanças e Terços1273
Regimentos ou Forças Auxiliares
(disciplinadas e sem soldo, de Cavalaria e Infantaria, apenas esta de “homens de cor”)
Estado Maior
Coronel
Tenente-coronel
Sargento-mor (com soldo)
Ajudante (com soldo)
Quartel-mor
Tambor-mor
Oficiais com patente
Capitão
Tenente
Alferes
Oficiais inferiores, sem patente (de Cavalaria e Infantaria, apenas esta de “homens de cor”)
Sargento
Furriel
Cabos / Cabo de esquadra
Soldados (não eram oficiais)
Tambores
Anspessada
Soldados
Ordenanças ou Milícias (Paisanos Armados e Tropas Irregulares, sem soldo e indisciplinadas)
Mestre de Campo (comando do Terço, homem branco ou pardo)
Capitão-mor (homem branco)
Sargento-mor (instrução, oficial da Tropa Regular)
Oficiais com patente
Capitão de Distrito
Alferes
Oficiais inferiores, sem patente
Furriel
Cabo de esquadra
Soldados

Tais membros demandavam graças, honras e privilégios, com o direito a foro militar,
uso de fardas e porte de armas, “concebidos como bens de representação numa configuração
social marcada pelo consumo suntuário e pelo prestígio”.1274 Articulados coletivamente

1272

SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias..., op. cit., p. 120-121.
COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços..., op. cit.
1274
SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias..., op. cit., p. 130-131.
1273
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também sob sua organização confraternal, não mediram esforços, em meados do século XVIII,
para a institucionalização de suas corporações, “bem como concorriam para a consolidação e
estandardização de suas funções sociais e hierarquias".1275 Vários irmãos das Mercês, sobretudo
de Vila Rica, foram participantes de forças militares.1276 Dentre os crioulos e pardos, poderiam
estar ligados a tropas diversas, como ordenança de pé, pedestres, corpos do mato ou infantaria
auxiliar. Chamamos atenção para o fato de que, para desempenharem essas funções, era
requerido que fossem “moradores” na região, e, embora não recebessem soldo, buscava-se
aquisição de honras, privilégios, liberdades, isenções e distanciamento das máculas do
escravismo. Nesse sentido, “se até meados do século XVIII os negros e mestiços inseridos no
Sistema Militar possuíam pouca visibilidade em termos formais, este quadro iria mudar
consideravelmente a partir da década de 1760”, em período de crescente agenciamento
comunitário.1277 A ocupação ou o desempenho de ofício não era quesito essencial aos termos
de admissão confraternal. Quando eram referidos, por certo demarcavam uma nova forma de
representação, que não era mais, necessariamente, qualidade e condição. A menção às funções
militares, artesanais e eclesiásticas desempenharia, naquela comunidade, certo reconhecimento
e uma abertura de liames que extrapolavam o ambiente familiar, em relações de amizade e
prestação de serviços.

4.4 Cargos administrativos e juizados devocionais
A partir dos registros de entrada também conseguimos averiguar, em Mariana, que ao
menos 111 membros ocuparam cargos administrativos na irmandade,1278 o que é de grande
importância, principalmente quando não foram conservados livros de eleições. Havia dois tipos
de livros de assento de novos irmãos, um formato mais simples, no qual os registros possuíam
um termo padronizado com alguns dados pessoais do membro, como o da sede episcopal,1279 e
1275

Ibidem, p. 136.
Para a corporação de Antônio Dias, por exemplo, localizou-se oito nomes de membros, senhores de escravos
e agregantes entre militares do Regimento de Cavalaria das Minas, em 1775: Sargento-mor Pedro Afonso Galvão
de São Martinho, Primeiro-tenente José Luiz Saião, Alferes José Antônio de Melo, Capitão Francisco Antônio
Rabelo, Capitão Luiz Antônio Saião, Alferes Thomas Joaquim de Almeida Trant, Capitão Baltazar João Mayrink,
Tenente Carlos Caetano Monteiro, ou ainda o Capitão-mor José Alves Maciel, que tinha 32 companhias de
ordenanças de brancos, pardos e pretos sob sua jurisdição em Vila Rica. Já na Mercês do Tejuco, citamos o caso
de João Marinho de Castro, irmão de mesa eleito de 1775. Era morador no arraial e em 1789 foi nomeado Tenentecoronel da Infantaria Auxiliar dos homens pardos.
1277
COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços..., op. cit., p. 85. Para “finais do século XVIII existiam formalmente
em Minas Gerais 74 companhias de ordenanças de pardos e 28 de pretos libertos. Juntas, representavam 41% do
total das companhias existentes”. Ibidem, p. 72.
1278
Em 1285 registros não constavam informações. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de
Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1774-1814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
1279
Alguns termos avulsos de eleição ou posse foram encontrados em meio a atas de reunião e assentos.
1276
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outro, no qual se fazia uma listagem com todos os pagamentos ao longo dos anos. Houve
irmandades que possuíram os dois exemplares, como Vila Rica e São José, enquanto outras
confeccionaram ou preservaram apenas um deles. Esta segunda tipologia nos permite verificar,
de forma mais constante, os cargos e juizados ocupados.
Em Mariana, apenas 26 irmãos possuíram informações em seus assentos quanto à
ocupação do cargo de juiz da irmandade,1280 sendo que 08 deles também ocuparam outros
cargos menores. Um número maior foi o de juízas registradas,1281 45 mulheres, sendo que 03
delas também serviram de irmãs de mesa.1282 Também foram mencionados 01 escrivão, 01
secretário, 04 tesoureiros e 03 procuradores. Um total de 33 irmãos de mesa foi constatado,1283
sendo que 09 deles ocuparam outros ofícios, 07 juízes, 01 tesoureiro e 01 zelador. Por fim,
apenas um irmão foi identificado como juiz de devoção. Houve 33 casos de pessoas que foram
juízes ou juízas logo no ano em que entraram, e, por isso, não pagavam a taxa de entrada, mas
o valor da mesada. Desse número, 27 eram mulheres e 06 eram homens.1284 Três delas eram
crioulas forras, um pardo forro e um preto forro. Apenas uma era escrava.1285
Em 1749 foi confeccionada uma listagem dos oficiais de mesa que iniciavam sua
atuação na nova irmandade, certamente os responsáveis pela fundação do sodalício. No entanto,
como os registros de entradas começaram apenas em 1753 (ou foram preservados apenas a
partir de então), alguns desses confrades não possuíram termo por escrito ou ele foi feito
posteriormente. Essas primeiras entradas abordavam que tais entrantes serviriam como irmãos
de mesa em 1753, embora aceitassem também pagar as esmolas de entrada e anual.
Infelizmente, esses assentos iniciais não declararam qualidade e condição. Assim, serviram à
primeira Mesa Administrativa os juízes José Ferreira de Souza1286 e Antônio dos Santos, o
escrivão Paulo da Costa, os procuradores Manoel da Mata Ferreira e Domingo Rodrigues
Fernandes, o zelador José Gonçalves e muitos irmãos de mesa.1287
1280

Constatamos 23 casos sem demarcação de qualidade, 01 crioulo, 01 pardo, 01 preto; 20 sem condição definida,
03 forros (todos com a qualidade definida), e 03 escravos sem qualidade demarcada.
1281
Foram observados 41 casos sem qualidade e 38 sem condição definidas. Houve apenas 04 crioulas (todas
forras) e 03 escravas sem qualidade apontada.
1282
Apenas 01 crioula e 02 escravas dentre os outros registros sem informações.
1283
Dentre eles, apenas 03 crioulos forros e 01 escravo sem qualidade informada.
1284
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; 17741814, prat. P, n. 32; 1815-1829, prat. P, n. 04.
1285
Brízida Correa de Oliveira, Maria Thomazia e Vitoriana Barbosa dos Santos, Francisco Rodrigues da Costa e
Francisco Botelho, respectivamente. Izabel Ferreira de Souza era escrava de Rosa Ferreira. AEAM. Irmandade de
N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1777-1814, Prat. P, n. 32.
1286
Alferes com registro de entrada apenas de 1777, quando, supomos, muitos irmãos mais antigos tiveram assento
confeccionado. Faleceu em 1787. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 17491810, prat. P, n. 03, p. 20.
1287
O grande número de oficiais se justificava em atenção à pobreza da irmandade. AEAM. Irmandade de N. S.
das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03; Compromisso, 1771, arm. 08, prat. 01.
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Uma listagem com as irmãs que ocuparam cargo naquele ano também foi produzida,
representando um grupo de mulheres que deve ter tido papel relevante para a fundação do
grêmio e para o desenrolar das atividades devocionais, como as juízas Vitória de Souza e
Antônia Dias, e irmãs de mesa como Benta de Santo Antônio, que curiosamente também
apareceu ao fim da lista masculina, indicando estar presente na reunião, ou Rita Cardoso Leal
e Antônia Cardoso Leal, referidas por serem “de Mata Cavalos”.1288 Como no caso masculino,
tais irmãs em geral não possuíram registro de assento. Nota-se que as duas últimas tiveram uma
localidade destacada, possivelmente por morarem lá e serem responsáveis por alguma mediação
por ali. Dessa forma, supomos que Mata Cavalos seria mais distante de onde a irmandade se
reunia logo de início, que pode ter sido já na parte mais central da cidade, como na igreja matriz.
Essas referências específicas por vezes diziam respeito aos moradores dos morros que ficavam
nas periferias dos núcleos urbanos. Cabe lembrar que a nova confraria buscou, logo de início,
sua aprovação no bispado, em 1749, tendo maior proximidade com a Sé.
O banco de dados de São José Del Rei também nos permite visualizar membros que
ocuparam cargos administrativos e, o que foi ainda mais comum, os inúmeros juizados. Foram
647 membros ao total. Ofício de maior relevância, 39 irmãos foram juízes (17 participaram de
outros cargos diretivos ou juizados). Constatou-se 19 membros que foram escrivães (10
ocuparam outros cargos),1289 09 procuradores (05 ocupando outros cargos) e 16 tesoureiros (13
ocupando outros cargos). O encargo de irmão de mesa apareceu para 44 membros (15
participando de outras funções).1290 Além disso, houve 05 membros que foram andadores
(apenas um deles ocupou outro cargo) e 01 ermitão. Quanto aos ofícios femininos, foram
mencionadas 62 juízas (12 participaram do cargo de irmã de mesa ou juizados) e 40 irmãs de
mesa (13 desempenharam outro encargo).1291 A qualidade social não foi citada entre as juízas,
e a condição foi apenas em 07 termos de entrada: 03 escravas, 03 servas e 01 forra. Houve ainda
casos em que constatamos a participação de determinados membros em cargos diretivos, sem
a especificação de qual se tratava, por meio de pagamento de mesadas variadas – que por vezes
não correspondiam ao valor exato estabelecido em Compromisso ou eram quitadas em parcelas,
doações materiais e serviços – em um total de 192 irmãos (126 mulheres e 66 homens).1292

1288

AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03.
Apenas um escrivão teve qualidade e condição demarcada, Francisco Joaquim de Barros, pardo escravo/servo
do Capitão Gonçalo Joaquim de Barros. Era morador no Córrego e também seria juiz. AMNSP-SJDR. Irmandade
de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livro de Entrada, 1787-1888, cx. 02, est. 04, f. 28v.
1290
Quanto à qualidade, apenas 01 crioulo e 01 pardo foram mencionados, bem como 07 escravos/servos.
1291
Apenas 01 crioula foi mencionada entre as irmãs de mesa, bem como 07 escravas/servas.
1292
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada, 1788-1807, livro 04,
cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888, cx. 02, est. 04.
1289
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Os juizados apresentaram grande diversidade de menções nos livros de entradas. Quanto
ao tipo de juizado, foram especificados os de “promessa” (78 juizados, 63 mulheres e 15
homens), de “devoção” (05 juizados, todos de mulheres), de “ramalhete” (123 juizados, todos
de mulheres) e da “vara” (14 juizados, 12 mulheres e 02 homens).1293 Eles poderiam aparecer
apenas com essas denominações ou, ainda, com a especificação de um determinado orago. O
juizado emergia como possibilidade de maior participação feminina no meio confraternal. A
participação em juizados devocionais não ocorria mediante eleição, sendo uma via mais
acessível para quem pudesse arcar com alguma esmola, seja em seu momento de entrada ou
nos períodos festivos. Além da forte presença feminina em geral, percebe-se que as
nomenclaturas de “devoção” e “ramalhete” não se estenderam aos homens.
Nessa agremiação foi observada, como estabelecido em Compromisso, a existência de
alguns oragos que compunham seu quadro devocional. Nossa Senhora do Parto atraiu 57
membros em juizados (43 mulheres e 14 homens), São Raimundo 38 membros (22 mulheres e
16 homens), São Pedro 34 membros (21 mulheres e 13 homens), Santa Maria Eterna 04
membros (03 mulheres e 01 homem) e São Gonçalo 03 membros (02 mulheres e 01 homem).
Nossa Senhora das Mercês também esteve presente em 14 casos, além das 23 vezes em juizados
de “promessa” (10 membros, 07 mulheres e 03 homens), de “vara” (08 membros, 06 mulheres
e 02 homens) e de “ramalhete” (05 mulheres).1294 No primeiro caso, os 14 juizados das Mercês,
não foram considerados os membros referenciados apenas por “juiz” e “juíza”, mas somente os
que foram referidos como “juiz e juíza de Nossa Senhora das Mercês”. Supomos que esses
irmãos e irmãs corresponderiam aos eleitos, bem como os outros juizados mencionados apenas
pelo orago, como previa o Compromisso. Ou seja, provavelmente os juizados devocionais, que
não careciam de processo eleitoral, foram os que tiveram essa especificação. Quanto aos
significados da “vara” e do “ramalhete”, se referiam ainda a elementos de rituais festivos. Em
procissões a vara, ou vara preta, era símbolo de prestígio e autoridade, demarcando uma posição
de destaque na comunidade que compartilhava o evento religioso.1295

1293

AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada, 1788-1807, livro 04,
cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888, cx. 02, est. 04.
1294
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888,
cx. 02, est. 04.
1295
“O Procurador e o Escrivão levariam a ‘vara preta na mão’; o primeiro seguiria no meio da procissão e o outro
atrás do vigário e do Provedor, ‘cobrindo a procissão’.” ALMADA, Márcia. Das artes da pena..., op. cit., p. 84.
Marcos Aguiar observou que o uso da vara chegou a causar desentendimento entre confrades da Mercês e do
Rosário. Esta última recorreria “a emblemas de distinção, classificadas pela Mercês de ‘abusos’ – o uso de varas
pelos juízes.” AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 304.
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Tabela 13 - Juizados da Irmandade das Mercês de São José Del Rei1296
Juizado/Orago
Ramalhete
Promessa
Vara
Devoção
Total

Nº
96
56
14
05
171

Mulher
96
44
12
05
157

Homem
12
02
14

N. S. das Mercês
Promessa das Mercês
Vara das Mercês
Ramalhete das Mercês
Total

14
10
08
05
37

09
07
06
05
27

05
03
02
10

N. S. do Parto
Promessa de N. S. do Parto
Ramalhete de N. S. do Parto
Vara de N. S. do Parto
Total

37
12
07
01
57

23
12
07
01
43

14
14

S. Raimundo
Ramalhete de S. Raimundo
Total

31
07
38

15
07
22

16
16

S. Pedro
Ramalhete de S. Pedro
Total

26
08
34

13
08
21

13
13

Santa Maria Eterna
S. Gonçalo

04
03

03
02

01
01

Poucos registros nos informaram sobre a qualidade e a condição dos ingressantes, o que
nos impede de propor análises mais generalizantes. Com base nessa reduzida amostragem,
exposta na tabela abaixo, podemos considerar a maior participação feminina, mas também a
presença de escravos de ambos os sexos. Os juizados apareciam como uma via para a integração
desses sujeitos – que no caso dos cativos, por vezes estiveram apartados dos cargos diretivos
por decisão da Mesa ou imposição de senhores –, ao passo que, ao menos por um pequeno
indício, também atraíam pardos, sempre sem condição demarcada, que compartilhavam o meio
associativo crioulo.1297

1296

AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888,
cx. 02, est. 04.
1297
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888,
cx. 02, est. 04.
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Tabela 14 - Juizados da Irmandade das Mercês de São José Del Rei por condição e qualidade 1298
Juizado/Orago
Ramalhete
Promessa
Devoção
N. S. das Mercês
N. S. do Parto
S. Raimundo
S. Pedro
Total

Escravos
27
20
01
04
08
08
08
76

M
27
17
01
04
07
05
05
66

H
03
01
03
03
10

Forros
01
01
02

M
01
01
02

H
-

Pardos
021299
03
01
01
07

M
02
03
01
01
07

H
-

Crioulos
05
01
06

M
05
01
06

H
-

É interessante mencionar que Silvia Brügger e Anderson Oliveira1300 analisaram o caso
dos benguelas na vizinha São João Del Rei, que constituíram um grupo em torno de uma
identidade comum. Semelhante a Mariza Soares,1301 eles encontraram, também em finais do
século XVIII, mas no interior da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, um subgrupo
denominado “Nobre Nação Benguela”, com identidade própria e certa autonomia. Para além de
uma agremiação particular, também foi o grupo de procedência que mais realizava casamentos
endogâmicos na vila. Leonara Delfino1302 explorou a aproximação deste grupo com a temática
escatológica cara à cultura barroca (ressignificada pelos africanos a partir de suas tradições e
heranças culturais e religiosas), articulando a boa morte, o imaginário do purgatório e os
sufrágios pela salvação das almas. Vários grupos conviviam em uma mesma irmandade, e não
necessariamente o mais numeroso era o mais influente, o que levava às subdivisões (mais
autonomia, sem deixar de participar de uma comunidade e uma devoção maior).1303 Um
exemplo disso foi o fato de, a partir dos livros de entrada do Rosário, Sílvia Brügger e Anderson
Oliveira terem encontrado um maior número de benguelas, seguidos de angolas e depois dos
minas, sendo o número de crioulos superior ao de cada uma destas “nações” separadamente. Já
o levantamento dos que ocuparam cargos apresentou uma maioria de angolas, seguido dos

1298

AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada,
1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04; 1787-1888,
cx. 02, est. 04.
1299
Uma parda e uma cabra foram contabilizadas juntas para padronização.
1300
BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim; OLIVEIRA, Anderson. Op. cit.
1301
Mariza Soares analisou os africanos vindos da Costa da Mina para o Rio de Janeiro, procedência de minoria
na localidade, compondo a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, com a segregação de alguns africanos
para subdivididos na denominada “Congregação dos Pretos Minas do Reino de Mahi”. SOARES, Mariza de
Carvalho. A “nação” que se tem..., op. cit. Anderson Oliveira também pesquisou a mesma irmandade, cf.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 268-281. Nela, os oriundos da Costa da
Mina, Cabo Verde, São Tomé e Moçambique restringiam o acesso aos angolas e crioulos. Ibidem, p. 284.
1302
DELFINO, Leonara Lacerda. Op. cit.
1303
“Com efeito, o tráfico atlântico colocava para os diversos grupos a necessidade de constante atualização das
estratégias de sobrevivência. No entanto, como observou Mariza Soares, a instabilidade promovida pelo tráfico
era elemento fundamental na constituição das identidades, pois a chegada de novos elementos reatualizava
cotidianamente fragmentos das sociedades africanas originais”. BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim; OLIVEIRA,
Anderson. Op. cit., p. 204.
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minas, congos e, por último, os benguelas, sendo também o número de crioulos superior às
quantias individuais. Segundo os autores, consultando documentos iniciados a partir de 1782,
os benguelas, como um grupo mais recente na região e na Irmandade, teriam maiores
dificuldades de exercer pressão e de angariar recursos, o que talvez seja uma das
explicações para a necessidade de constituir uma congregação que pudesse servir
como um mecanismo a reforçar a sua identidade e permitir a ocupação de cargos de
prestígio que não conseguiam ocupar na direção da Irmandade.1304

Porém, em São João Del Rei, já em 1718 os bantos superavam os sudaneses na listagem
de cobrança do quinto, não sendo, portanto, recentes na região. O que pode ocorrer em algumas
análises é a observação dos “minas” de forma genérica, reunindo diversas procedências
sudanesas, e, no caso dos bantos, separá-los em procedências específicas. Nesse sentido, os
minas seriam mais numerosos, seguidos dos benguelas e dos angolas (316, 213 e 163,
respectivamente).1305 Com a formação de alianças entre os bantos, não surpreende, assim, o
protagonismo benguela e angola na Irmandade do Rosário da vila, e, posteriormente, na
fundação de devoção católica particular às almas, que pode ter tido como um dos objetivos a
constituição de um espaço de maior atuação diretiva. Na vizinha São José, nos anos finais do
século, Douglas Libby e Clotilde Paiva também apontavam o grande predomínio de angolas e
benguelas dentre os escravos, e o destaque dos minas dentre os forros – em especial pelas
mulheres minas –, com base no Rol dos Confessados de 1795.1306
Célia Borges1307 ressaltou a presença dos juizados em irmandades negras, mas não
deixou de hierarquizá-los em relação aos cargos de responsabilidade em Mesa Administrativa,
considerando que as doações correspondiam apenas à participação naquele momento festivo.
As esmolas dos juízes constavam tanto de peditório de esmolas, quanto de seus próprios
recursos. Contudo, é preciso ainda dimensionar e compreender melhor a força dos juizados –
de santo, promessa, devoção, vara e ramalhete – que certamente eram muito importantes,
principalmente se pensarmos os grandes problemas enfrentados com falta de recursos
financeiros. Para Anderson Oliveira, “as devoções anexas cumpriam um importante papel no
interior de diversas igrejas de irmandade, já que, em muitas ocasiões, contribuíram para
aumentar o prestígio e o reconhecimento da igreja em questão, acrescendo o número de pessoas

1304

Ibidem, p. 194.
LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. A presença do elemento sudanês..., op. cit., p. 235.
1306
LIBBY, Douglas Cole; PAIVA, Clotilde Paiva. Op. cit., p. 24, 27 e 31.
1307
BORGES, Célia Maia. Op. cit.
1305
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que acorriam à mesma”.1308 É necessário considerar a relevância do dispêndio investido nos
cargos e juizados, bem como da dedicação exigida em tempo e serviços prestados.
As festas eram, por excelência, momentos de revigoramento das receitas desses
grêmios. “Os altos investimentos realizados por esses devotos de santos, de certa forma, davam
o tom à festa atribuída ao mediador divino, e conferiam agenciamento aos doadores no espaço
de sociabilidade confraternal.”1309 Representativo disso seria a frequência com a qual inúmeros
irmãos desempenharam juizados devocionais e, posteriormente, cargos administrativos. A
existência de representantes específicos, juízes e mordomos para cada festividade e outros
assuntos referentes àquela devoção, deveria ser fundamental para compartilhamento e divisão
das funções a serem desempenhadas pelos dirigentes a cada ano. Tais pessoas precisavam ser
dignas de confiança e poderiam atuar ou substituir em outras funções no cotidiano associativo
conforme as circunstâncias. A experiência adquirida nos juizados de santos era uma espécie de
aprendizado para uma futura gestão dos sodalícios.
Sendo assim, como distinguir a seleção restritiva de uma eleição de Mesa para o cargo
de maior importância – o juiz e a juíza – com tantos juizados? Muitas vezes a ausência de
informação, contando apenas com a presença do termo vago “juizado” – que não indica eleição
ou devoção – dificulta a análise se o objetivo for separar, em grau de importância e prestigio, o
juiz eleito do juiz que opta por pagar por sua função. Porém, esta última não seria outra forma
de alçar e alcançar prestígio no meio confrarial? E dependeria mais da agência individual do
que das redes internas de sociabilidade, que poderiam privilegiar a recorrência das mesmas
pessoas na Mesa pela eleição por indicação. Quem investia em juizados de devoção não seria
visto como mais passível de indicação? O investimento financeiro proporcionaria lugar de
destaque na aquisição dos cargos. Vale lembrar que houve irmandades que estabeleceram
processo eleitoral para devoções anexas, como ocorria para a Mesa Administrativa.1310
Já em Antônio Dias, ao menos 1536 membros atuaram ativamente na agremiação a
partir da participação em cargos administrativos e juizados, sendo que 142 irmãos atuaram
como juízes (30 apenas nesse ofício), 18 escrivães (03 apenas nesse), 06 tesoureiros (02 apenas
nesse), 20 procuradores (02 apenas nesse), 240 irmãos de mesa (83 apenas nesse), 57 sacristães
(25 apenas nesse), 76 zeladores (23 apenas nesse), 35 mordomos (10 apenas nesse), 26
1308

OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção negra..., op. cit., p. 262.
ANTUNES, Andressa. Op. cit., p. 04.
1310
Em São José, alguns irmãos foram remidos no ato de entrada, um total de quatorze irmãos, pagando quantia
superior para não ocuparem cargos dirigentes e pagarem anuais. Os valores transitavam entre dez e vinte oitavas,
havendo alguns poucos casos com quantias maiores e menores. Algumas vezes um casal entrava junto na
instituição e pagava a remissão imediatamente. AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José delRei. Livro de Entradas, 1787-1888, cx. 02, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04; 1812-1829, livro 06, cx. 01, est. 04.
1309
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andadores (07 apenas nesse) e 02 ermitões. Para além das tipologias das irmandades, houve
menções aos ofícios de arquiconfrarias e ordens terceiras, a partir do século XIX,1311 como 19
priores (07 apenas nesse posto), 26 vice-priores (02 apenas nesse), 04 secretários (sempre
exercendo outros ofícios), 08 síndicos (sempre em outros), 151 definidores (65 apenas nesse),
05 enfermeiros (sempre em outros), 05 vigários do culto divino (sempre em outros), 06 mestres
de noviços (01 apenas nesse), e 08 presidentes (01 apenas nesse).
Quanto às mulheres, 473 irmãs ocuparam o posto de juízas (194 atuando apenas nesse
ofício), 273 irmãs de mesa (83 apenas nesse), 90 sacristãs (38 apenas nesse) e 106 mordomas
(40 apenas nesse). Além disso, 19 prioras (08 apenas nesse), 24 vice-prioras (06 apenas nesse),
18 vigárias do culto divino (02 apenas nesse), 06 mestras de noviças (01 apenas nesse) e 09
enfermeiras (03 apenas nesse). Em geral, foi mais comum que uma mesma pessoa ocupasse
mais de um cargo em sua vida associativa. Cerca de 29 membros foram referenciados somente
pagando mesadas, sem constar o cargo ocupado. Nota-se, a partir da tabela abaixo, o maior
número de crioulos forros dentre os dirigentes, embora alguns escravos tenham conseguido
atuar nesse meio, bem como pardos e brancos, em menor proporção. Com a mudança dos nomes
das funções diretivas ocorreu também maior apagamento das categorias.1312
Tabela 15 - Qualidade e condição dos oficiais da Irmandade das Mercês de Antônio Dias, Vila Rica1313
Cargo
Juiz
Escrivão
Tesoureiro
Procurador
Irmão de
Mesa
Sacristão
Zelador
Mordomo
Andador

Total
142
18
06
20
240

Branco
07
0
03
0
06

Pardo
15
01
01
01
25

57
76
35
28

01
0
01
01

0
02
0
0

Qualidade
Crioulo
95
15
01
13
155
07
64
04
22

Cabra
0
0
0
0
02

N/C
24
02
01
06
52

Forro
64
13
01
12
105

Condição
Escravo
28
01
0
02
45

N/C
49
04
05
06
90

0
0
0
0

49
11
30
05

02
47
01
10

03
09
01
06

52
20
32
12

“Quando passamos da administração econômica para as funções religiosas, observamos que ordens terceiras
e arquiconfrarias possuíam muitas particularidades devido ao vínculo que mantinham com ordens religiosas. Os
elementos primordiais de diferenciação dessas associações perante as confrarias ou irmandades eram os cargos de
comissário e vigário do culto divino, espécie de ajudante do primeiro.” PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor...,
op. cit., p. 87-88. Uma distinção era que “o rito de noviciado era uma exclusividade das ordens religiosas, somente
os institutos terciários possuíam mestre dos noviços. As ordens terceiras contavam, ainda, com vice-comissários,
presidentes, prefeito, enfermeiros, além de possuírem um maior número de sacristães”. Ibidem, p. 88. Substituição
do “juiz” da irmandade por “ministro” em arquiconfrarias, “corretor” e “prior” em ordens terceiras.
1312
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780- 1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx.
04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1313
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780- 1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx.
04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1311
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Prior
Vice-prior
Secretário
Síndico
Definidor
Vigário do
culto divino
Mestre
de
noviços
Enfermeiro
Presidente

19
26
04
08
151
05

01
01
0
01
02
0

0
04
01
02
06
0

01
08
01
02
34
01

0
0
0
0
0
0

17
13
02
03
109
04

01
06
0
01
19
01

0
0
0
02
06
0

18
20
04
05
126
04

06

0

0

03

0

03

03

0

03

05
08

0
0

0
0

03
05

0
0

02
03

01
03

0
0

04
05

Juíza
Irmã de
Mesa
Sacristã
Mordoma

473
273

18
08

82
44

299
177

14
09

60
35

210
1261314

79
48

184
99

90
106

01
0

09
17

14
20

01
02

65
67

06
14

05
01

79
91

Priora
Vice-priora
Vigária do
culto divino
Mestra de
Noviças
Enfermeira

19
24
18

03
01
0

01
02
03

02
04
02

0
0
01

13
17
12

01
01
02

0
02
01

18
21
15

06

0

04

0

0

02

0

0

06

09

0

03

02

01

03

03

0

06

Quanto aos juizados, observou-se somente o uso do termo juizado de “devoção”, que
apareceu 75 vezes nos registros de entrada (50 mulheres e 25 homens). Já quanto aos oragos,
em maior proporção destacou-se Nossa Senhora da Saúde, em 376 casos (306 juízas, 65 juízes
e 05 zeladores). A invocação, que teve sua primeira referência nos livros de entrada em 1780,
mas tornou-se frequente apenas na década seguinte, atraiu todos os públicos, com irmãos de
todas as qualidades e condições. Diferente de São José Del Rei, os juizados da Senhora da
Saúde não estiveram relacionados a termos como “devoção”, “promessa”, “ramalhete” ou
“vara”. Santa Catharina e São Raimundo possuíram apenas 01 juíza de devoção cada, ambas
crioulas, uma forra e uma escrava. Como em São José, a devoção pode ter sido uma abertura
para mulheres, ou até pardos, pardas e sujeitos já afastados da condição de cativos. Todavia,
não seria uma exclusividade deles, dado o número considerável de crioulos, forros e escravos.

1314

Houve uma irmã de mesa coartada, que foi inserida junto aos forros, por ser o único exemplar mencionado.
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Tabela 16 - Juizados de N. S. da Saúde e de devoção nos assentos da Irmandade das Mercês de Antônio
Dias1315

Qualidade e condição
Brancos
Pardos1316
Crioulos1317
Cabras
N/C
Livres
Forros
Escravos
N/C

Brancos
Pardos1318
Crioulos1319
Cabras
N/C
Livres
Forros
Escravos
N/C

Nossa Senhora da Saúde
Mulher
06
37
50
05
208
06
24
13
263
Juizado de devoção
04
05
25
02
14
04
17
09
20

Homem
03
05
12
50
03
09
03
55

05
05
07
08
05
05
05
10

Casos que não especificavam oragos referiam-se a Nossa Senhora das Mercês. Além
dos expostos acima, 211 juizados devocionais de irmãos que “prometeram servir a mesma
Senhora por devoção” foram mencionados em termos de eleição. São Pedro Nolasco e São
Raimundo Nonato tiveram, cada um, 05 juizados femininos e 04 masculinos nas atas eleitorais,
nos anos de 1765 a 1768, em 1771 e 1774. Já em 1817, encontramos termo de eleição específico
para São Pedro Nolasco, com vários irmãos a servirem naquele ano como juízes, juízas,
zeladores e juízes por devoção. Dessa forma, nota-se, pela experiência das duas vilas, que os
juizados dedicados a distintas devoções ocorreram por iniciativa particular, mas também por
eleições, e, nestes casos, dependeriam da nomeação de oficiais da Mesa Administrativa ou de
juízes de oragos anexos anteriores.1320 “É importante ressaltar que a eleição de juízes para os

1315

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820, cx.
04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1316
Apenas uma mulher parda foi referida como forra, os outros membros pardos não apresentaram condição.
1317
Constatou-se 24 crioulas sem condição, 01 crioulo sem condição, 21 crioulas forras, 09 crioulos forros, 05
crioulas escravas, 02 crioulos escravos.
1318
Apenas 02 pardas identificaram-se como forras, enquanto houve 01 pardo forro e 01 pardo escravo.
1319
Houve 14 crioulas forras e 08 escravas, 03 crioulas sem condição, 04 crioulos forros e 03 escravos.
1320
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1.
Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida e remetida: Paço da
Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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santos denotava já um grau de amadurecimento da devoção, pois estes eram os principais
responsáveis pelo engrandecimento do culto.” Como também sugerimos, “os juízes eram eleitos
anualmente e, geralmente, eram escolhidos entre as pessoas que tinham alguma posse dentro
do grupo”, boas relações ou algum prestígio, tornando-se “lideranças”.1321 O incremento de
devoções anexas, disponíveis em crescente “mercado hagiográfico”, era interessante em nível
individual, para sujeitos que ocupariam juizados, e para a irmandade em coletividade,
arregimentando novos devotos e, assim, mais esmolas.
Em comparação ao observado para as Mercês, Tarcísio Gaspar esclarece sobre a
formação de devoções e o início das festividades na Irmandade do Rosário do Alto da Cruz.

Inicialmente, até 1730, a festa parece ter se limitado à celebração de Nossa Senhora
do Rosário, ocorrida entre janeiro e fevereiro de cada ano. Contudo, o vertiginoso
crescimento da irmandade verificado nos anos seguintes levou à ampliação dos oragos
e das festividades. Em 1732, fizeram-se dois dias festivos, sem que se saibam as
devoções homenageadas. A partir de 1733, foram três as festas confessionais, com
patronos não mencionados. Em 1737, os irmãos encomendaram ao custo de três
oitavas de ouro, uma imagem de Santa Efigênia. De 1741 em diante, a confraria
passou a obter junto à paróquia provisões para quatro festas distintas, distribuídas em
dias diferentes.1322

O autor constatou, a partir das doações de esmolas e juizados festivos, uma tendência
ascendente da devoção a Santa Efigênia. Na primeira data com informações disponíveis, 1746,
a princesa núbia já ocupava posição de destaque nas arrecadações financeiras frente aos outros
oragos, sendo superada apenas pela patrona do templo. Até a década de 1770 a Virgem
mantinha primazia na acumulação de recursos, porém, a partir de 1772 a devoção de maior
vulto econômico tornou-se a da santa etíope, sendo a única, após 1780, a apresentar crescimento
orçamentário enquanto as outras declinavam pari passu à situação econômica das Minas nesse
período. A tendência devocional à santa negra manteve-se crescente, e, em 1824 e 1825, 65
irmãos se inscreveram em seu juizado, enquanto os demais não chegaram a uma dezena.
Dessa forma, a confraria apresentou um histórico de complexas dinâmicas,
transformações e ressignificações. Possivelmente, a primeira fase de maior expansão, na
primeira metade do século, deveu-se à conjuntura econômica do período minerador e à posição
de realce de Vila Rica, mas também à diversificação interna de grupos étnico-sociais (com

1321

OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 264.
GASPAR, Tarcísio de Souza. Tapanhuacanga em ruínas: história do Palácio Velho de Ouro Preto. (c.16601825). Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 495. Tarcísio Gaspar
aponta que as cifras arrecadadas entre as décadas de 1730 e 1760 foram altíssimas, com receitas anuais acima de
dois contos de réis (2:000$000), com casos de picos de arrecadação que chegaram ao dobro do valor. Na segundo
metade do século XVIII e início do XIX as somas foram diminuindo.
1322

344

distintas procedências e condições jurídicas) que passaram a se organizar dispostas em torno de
novos oragos, embora dividissem um elo comum em mesmo grêmio e templo. Esse movimento
tornou a corporação a maior e mais rica das confrarias negras das Gerais.1323 Uma segunda fase
seria correspondente ao declínio minerador, sobretudo para os núcleos urbanos mais voltados
às atividades minerárias, como Antônio Dias. Nesse período observa-se a alteração da origem
e do perfil dos africanos escravizados que chegavam à Vila Rica.
Levando-se como indício de um quadro mais amplo a amostragem de juizados, a partir
de livros de entradas, demonstrada por Anderson Oliveira, nota-se certa subdivisão e
predileção, no espaço confraternal dos templos dedicados ao Rosário,1324 de afrodescendentes
(crioulos e pardos) pela devoção a Efigênia em ambas as freguesias de Vila Rica. No caso do
Pilar, na segunda metade do século XVIII, tem-se também certa segregação de angolas
dedicados ao culto de Santo Elesbão, enquanto os minas se concentrariam no orago principal,
o que pode indicar uma maior dinâmica de forças deste grupo na vivência associativa.1325 Sabese que os minas foram predominantes na primeira metade do século, sendo os possíveis
fundadores da agremiação, que passaria por transformações em seu corpo associativo com a
entrada de outras procedências, sobretudo da África Centro-Ocidental em um segundo
momento. Cabe lembrar a relação apontada por Anderson Oliveira de aproximação da
simbologia dos santos Efigênia e Elesbão às divindades Mawu e Lissa do Reino do Daomé, na
Costa da Mina.1326 O culto pode ter sido impulsionado por fundadores minas e seus
descendentes nativos, justificando a longevidade da supremacia devocional à santa negra,
ressignificada ao longo do tempo. Outro dado a ser considerado, que dialoga com as questões
levantadas, com base na pesquisa de Lázaro Francisco da Silva, foi a representação de
elementos culturais iorubanos (África Ocidental), no entalhamento de altares e pinturas da
Igreja do Alto da Cruz, como búzios, tartarugas, símbolos fálicos e o papa negro.1327
1323

Ibidem, p. 498.
Anderson Oliveira aponta o Rosário do Pilar como mais antigo da vila, datado de 1715, na igreja matriz,
instalando-se, no ano seguinte, em igreja própria. A primeira referência à devoção a Santa Efigênia é de 1750, em
Compromisso aprovado apenas em 1773. Em seu quarto capítulo, estava prevista a eleição em mesa dos juízes e
juízas dos santos existentes na igreja, São Benedito, Santo Antônio de Categeró, Santo Elesbão e Santa Efigênia,
da mesma forma como ocorria para a Senhora do Rosário. As devoções a São Benedito e Santo Antônio de
Categeró foram identificadas em juizados entre 1735 e 1737. Já o Rosário do Alto da Cruz teve sua origem em
1717, na matriz de Antônio Dias, tendo construído templo próprio entre 1723 e 1753. Seu compromisso data de
1733, sendo aprovado apenas em 1785. Em seu capítulo 15º é apontada a existência de santos agregados à
irmandade. Embora não tenha sido mencionado processos eleitorais para esses juizados, no livro de receitas e
despesas consta as contribuições ao culto dos mesmos santos citados anteriormente no Pilar. OLIVEIRA,
Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op. cit., p. 262-264.
1325
Ibidem, p. 293-296.
1326
Ibidem, p. 269.
1327
Como a genitália feminina, representada de forma invertida. Estes remeteriam ao culto aos orixás, cuja
cosmogonia articula a criação do mundo por divindades hermafroditas. Já o papa negro, pintado no forro da capela1324
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Ou seja, embora os contatos e as trocas culturais tenham sido frequentes entre sudaneses
e bantos no interior dos Rosários de Vila Rica, é possível pensar em momentos de subdivisões
internas, latentes com a entrada de significativo contingente banto em finais do século XVIII e
início do XIX. Hipóteses de dinâmicas devoto-identitários semelhantes podem ser levantadas
para o Pilar e o Alto da Cruz. No primeiro caso, segundo Anderson Oliveira, os minas parecem
ter permanecido apegados ao orago principal, a Virgem do Rosário, enquanto os crioulos e os
angolas tenderam, ao longo do tempo, aos cultos anexos. Tais crioulos provavelmente eram em
maioria descendentes dos minas. A princesa etíope seria buscada por cerca de 60% dos juizados
entre 1737 e 1810, sobretudo a partir de 1770. No segundo caso, os minas e seus descendentes
nativos também impulsionariam a devoção aos santos carmelitas, que, nesta freguesia,
ultrapassaria a Senhora do templo em juizados e arrecadação monetária (cerca de 90% dos
juizados). O Rosário passava a abarcar variadas “nações”, e, acompanhando as alterações do
tráfico, os juizados do Alto da Cruz, entre 1794 e 1810, tiveram maioria crioula e angola. 1328
As devoções eram ressignificadas no tempo-espaço. Para além de questões étnico-sociais,
houve a exponencial participação feminina, de pretas, crioulas e pardas, escravas, forras e livres
que atuavam nos núcleos urbanos em mercancia, artesanato, mineração e cultivo da terra.
Poderíamos questionar, ainda, se em determinados períodos os minas teriam sido
predominantes no Rosário do Pilar e os angolas no Alto da Cruz, ou vice e versa. Imaginamos
que não, visto que as dinâmicas espaciais e as sociabilidades urbanas falariam mais alto do que
as distinções étnico-sociais. Acreditamos que os grupos de procedência que primeiro se
estabeleciam se reuniam sob o signo da devoção ao Rosário, intensamente propagada, restando
aos demais, que poderiam ser recém-chegados, excluídos ou pouco representados nas
irmandades consolidadas, caso não formassem alianças, se organizarem em torno de outros
oragos, em devoções anexas ou confrarias institucionalizadas. Soma-se a isso a disseminação
de devoções pelas ordens religiosas – ou ao menos por religiosos e terceiros que se
estabeleceriam nas Minas –, como no caso dos santos pretos Elesbão e Efigênia pelos
carmelitas.1329 A união das “nações” por certo estaria relacionada a questões de ordem social e

mor, foi interpretado como possível referência, da cultura nagô, à cidade de Ifé e ao Orixá dos búzios, também
chamada de Roma Negra. SILVA , Lázaro Francisco da. Conjuração negra em Minas Gerais. Revista do IFAC,
02, p. 68-78, dez. 1995 apud GASPAR, Tarcísio de Souza. Op. cit., p. 545.
1328
GASPAR, Tarcísio de Souza. Op. cit., p. 502; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra..., op.
cit., p. 293-300, 312-315. Ver tabelas de receita dos juizados nas páginas 314 e 115.
1329
Podemos comparar, assim, com o exemplo do Rio de Janeiro, onde os africanos centro-ocidentais foram
predominantes. “Em 1700, a Irmandade de N. S. do Rosário e São Benedito iniciou a construção do seu templo,
que abrigou, preferencialmente, os ‘pretos Angola’. Em 1740, a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia
constituiu-se como uma irmandade de ‘pretos’ forros e escravos das nações Cabo Verde, Costa da Mina, Ilha de
São Tomé e Moçambique, proibindo terminantemente a entrada de ‘pretos’ de Angola. [...] os crioulos, no Rio,
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econômica de um território em formação, como a contenção de recursos, a ocupação do espaço
urbano e as medidas de fiscalização quanto ao risco de dispersão e revoltas por parte de senhores
e agentes da Coroa. Já na segunda metade do século, o declínio minerador deve ter mantido os
objetivos de reunião de recursos e boa convivência, tendo como indicativo para isso os novos
arranjos de compartilhamento de procurador, capelão e sacristão pelas irmandades negras de
Mariana, a exemplo relatado em reunião da experiência vivida em Vila Rica.1330
É interessante realçar que, segundo Tarcísio Gaspar, os primeiros registros de reis e
rainhas na confraria do Rosário do Alto da Cruz datam de 1726, desaparecendo após 1746,
sendo sugerida a hipótese de que a omissão pode ter coincidido com o momento de
estabelecimento das outras devoções no seio da corporação, compostas por devotos de
diversidade étnico-social, sendo uma alternativa para a inexistência de rivalidades naquele
meio. Outra possibilidade poderia ser, também, restrições ou proibições de eleição de cargos de
“realeza” ocupados por africanos e afrodescendentes pelas autoridades civis, como observou
Caio Boschi no governo de D. José I.1331 A iconografia presente em relatos de viagens, como
em Rugendas, expressou a existência de realeza na agremiação, que poderia ser identificada
como os reis e rainhas Congo, nomenclatura genérica que congregava diferentes “reis de
nação”, como bem demonstrara Marina de Mello e Souza. Tarcísio Gaspar analisou a realização
da festividade representada em imagem no Palácio Velho, retomando o vínculo entre o local e
a irmandade do Alto da Cruz. Muitos irmãos filiados, inclusive ocupantes de cargos diretivos,
estiveram envolvidos na exploração minerária da propriedade legada por Henrique Lopes à
Santa Casa de Misericórdia, após 1740.1332
Um exemplo citado foi de uma família “Gonçalves Baltar”. O preto forro Francisco
Gonçalves Baltar residia em casa próxima ao Palácio, sendo arrendador da praia de Henrique
Lopes. Ele fora um influente integrante da irmandade e tinha 25 anos quando serviu de juiz de
buscaram preferencialmente a igrejas paroquiais para os seus sepultamentos, afastando-se assim das igrejas de
irmandades controladas por africanos, nas quais na maior parte das vezes não eram bem-vindos.” Ibidem, p. 302.
1330
Ibidem, p. 307.
1331
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 121-122.
1332
Tarcísio Gaspar apresenta interessante articulação entre as histórias do Palácio Velho e da Irmandade do
Rosário do Alto da Cruz, estabelecendo, ainda, conexões com o mito de Chico Rei. “Inicialmente, o fato de os
setenta e oito escravos pertencentes ao capitão-mor terem usufruído de livre acesso às lavras do falecido por
período não inferior a dez meses após a morte do senhor (entre julho de 1733 e maio de 1734) constituiu o primeiro
indício de que aquela propriedade esteve disponível à extração de recursos apropriados por seus trabalhadores. Por
sinal, a aprovação do novo compromisso da Irmandade – tendi sido proscrito ou avariado um documento mais
antigo – deu-se precisamente no intervalo ao longo do qual os escravos de Henrique Lopes labutavam em proveito
próprio. Logo em seguida, o primeiro arrendador da lavra passada à administração da câmara, Manoel Dias da
Costa, havia pouco servira por escrivão da irmandade ao longo do ano confrarial encerrado em 1733. Foi
justamente no período desse arrendamento inicial (1734-37) e no decorrer dos dois arrendamentos seguintes que
as rendas auferidas pelo sodalício avançaram a marca de três contos de réis anuais, e assim se mantiveram por
quase dez anos, até 1743.” GASPAR, Tarcísio de Souza. Op. cit., p. 550.
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Santo Antônio do Noto em 1774. Em 1780, Joana Gonçalves Baltar desempenhou o juizado de
Santa Efigênia e Santo Elesbão. Uma escrava do suposto casal, Joaquina, fora juíza de devoção
dos mesmos oragos da senhora. Em 1804 Francisco era recenseado no Largo do Palácio,
estando já viúvo com 55 anos, vivendo de faiscar com dois escravos minas. Duas décadas
depois, um sujeito chamado Antônio Gonçalves Baltar, que poderia ser um filho do casal, serviu
de juiz de Nossa Senhora do Rosário.1333
Verificamos que Antônio, por sua vez, era crioulo forro e membro da Irmandade das
Mercês de Antônio Dias, tendo assento de 1806. Nesse ano, era apontado como morador na
Rua do Salê, e também identificado, posteriormente, como atuante em cargos de vice-prior,
irmão de mesa e juiz de Nossa Senhora da Saúde. Em 1815 entrava por irmã Mariana Lopes
Caldas, esposa de Antônio, em seu termo referido como tendo servido de príncipe no Rosário.
De alguma forma, o escrivão achou relevante registrar a aproximação do confrade com o
sodalício do Alto da Cruz. Mariana era filha do Furriel Manoel Lopes Ferreira Caldas, sendo
citada nesse ano de entrada como moradora em Remédios. Ela foi, posteriormente, juíza de
Nossa Senhora da Saúde e mordoma.1334 Interessante notar que o casal, bem como o
anteriormente referido, eram devotos de oragos “secundários” de ambas as irmandades. Cerca
de 27 membros das Mercês mencionaram serem moradores no Palácio Velho e proximidades.
De acordo com os termos de eleição da Mercês de Antônio Dias, o mais completo
encontrado, foram computados 220 juízes, entre 1760 e 1823, e, dentre eles, a maioria foi de
crioulos forros: 137 crioulos, 16 pardos, 06 brancos, 01 cabra e 60 sem qualidade demarcada,
além de 95 forros, 88 sujeitos sem condição definida, possivelmente livres ou forros, e 37
escravos. Em praticamente todos os anos houve ao menos um juiz crioulo forro. O primeiro
pardo aparecia apenas em 1783, enquanto sujeitos que tiveram a qualidade “branca” definida
apenas em 1804. As informações de qualidade e condição foram verificadas pelos termos de
entradas, visto que nas eleições esses dados não apareciam. No quadro abaixo foi listada a
quantidade de vezes em que um irmão ou irmã participou de cargos e juizados nas duas
corporações de Vila Rica, com alguns exemplos.1335

1333

Ibidem, p. 521.
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09.
1335
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1334
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Tabela 17 - Quantidade de vezes de um mesmo membro como oficial de mesa e em juizados, Irmandades
das Mercês de Antônio Dias e Pilar de Vila Rica – Termos de Eleição1336
Vezes

01

Nº AD
(17601840)
1214

02

398

03

164

04

74

05

49

06

28

07

20

08

10

09

18

10

06

11

04

12

06

13

06

14
15

01
02

16
17
18
19

01
02

20

01

1336

Exemplos

José de Souto Gonzaga;
Manoel Varela da Fonseca
Thimoteo Barbosa de Negreiros;
Silvestre Teixeira da Costa
Alf. Estevam Veloso de Amorim;
Braz Manso da Costa Reis
Domingos Rodrigues Zurara;
Gaspar Ferreira de Matos;
Furr. Gregório Mendes Coelho
Alf. Antônio Barbosa de Araújo;
Cabo Antônio Coelho Machado;
Cap. Francisco de Souza Braga;
Ten. Manoel Caetano das Chagas
Alf. Joaquim Fernandes de Oliveira; Sarg.
Joaquim Gonçalves de Oliveira; Braz Dias da
Cunha
Adão Gonçalves Veiga; Joaquim de Seixas
da Fonseca; Florência Leite Esquerda;
Victória Pereira Vila Nova
Antônio Gonçalves dos Anjos; Cap. João
Machado de Souza; Rita Barreto de Gusmão
Ten. Cel. Antônio da Cruz Machado; Alf.
Antônio Ferreira Veloso; Alf. Bernardo
Antônio da Cunha; Ten. Thomé João da Silva
Costa; Vicente Gonçalves da Silva
Alberto da Costa Reis; Cap. Antônio Ribeiro
Dias; Francisco de Freitas Valente
Ten. Domingos Borges de Oliveira; Cabo
Eleutério Rodrigues do Vale; Joaquim da
Costa Braga; Manoel Teixeira da Silva
Alf. Eugênio Varela Santiago; Sarg.mor Félix
Caetano Ferreira; Cap. Joaquim de Lima e
Melo; Sarg. José Calisto de Arantes; Cap.
Miguel de Carvalho Guido
Alf. Adão Cardozo dos Santos; Sarg. Geraldo
Rodrigues de Souza; Sarg. Manoel
Fernandes; Mathias Coelho de Assunção;
Ventura da Costa Rangel
Manoel da Silva Marques
Furr. Gonçalo Ferreira Velho; Alf. João
Damasceno de Souza Forte
Ten. Joaquim Dias da Cunha
Alf. Caetano Simões de Paiva; Alf. João de
Barros Correa
Sarg. Dionísio Rodrigues de Souza

Nº Pilar
(17551826)
122
34
10
04

03

01

03

Exemplos

Thomas de Vila Nova;
Izidoro Ramos dos Reis
João Rodrigues Seiras;
Antônio Xavier da Silva
Francisco
de
Souza
Portugal; Luiz Ramos
Ignácio Henriques da
Costa; Antônio Ramos dos
Reis
Eugênio de Morais Rego;
Leandro
Moreira
de
Araújo; Rufino Soares de
Almeida
Manoel da Costa Ramos

-

Manoel Thimoteo da Silva
Bueno; João Thimoteo da
Silva
Bueno;
José
Rodrigues Rocha
-

01

Cap. Félix Correa da Gama

01
-

Cap. Joaquim de Lima
Curado
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09; APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos,
Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042; 1799-1825, v. 0043.
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Do outro lado da vila, na Freguesia do Pilar, também foi possível visualizar, nos
registros de entrada, os membros que ocuparam cargos dirigentes e juizados, 644 irmãos. No
que diz respeito aos oficiais de mesa, de acordo com a nomenclatura usual das irmandades, 142
membros alcançaram o posto de juiz (128 deles ocuparam apenas esse cargo); 04 de escrivão
(01 deles tendo participado de outros); 06 procuradores (02 participando de outros); 11 irmãos
de mesa; 02 zeladores e 01 mordomo. Já os cargos de arquiconfrarias e ordens terceiras foram
01 prior (também tendo sido juiz); 02 vice-priores (que ocuparam outros cargos); 02 provedores
(tendo um ocupado outro); 01 vice-provedor (que também foi juiz); 02 diretores (tendo um
ocupado outro); 50 definidores (13 ocuparam outros); 02 enfermeiros e 11 sacristães (06
ocuparam outros). Nesses casos, qualidade e condição não foram mencionadas. Houve também
juizados devocionais, 10 irmãos participaram como juízes de devoção1337 (03 deles ocupando
ofícios) e apenas 01 juiz de Nossa Senhora da Saúde.1338
Tabela 18 - Qualidade e condição dos oficiais da Irmandade das Mercês do Pilar, Vila Rica 1339
Total

Cargo
Juiz
Escrivão
Tesoureiro
Procurador
Irmão de
Mesa
Juíza
Irmã de
Mesa

142
04
0
06
11

Branco
0
0
0
0
0

Pardo
09
01
0
0
0

Qualidade
Crioulo
Cabra
04
0
0
0
0
0
0
0
01
0

Preto
011340
0
0
0
0

N/C
128
03
0
06
10

Forro
05
0
0
0
0

314
11

0
0

09
0

09
01

0
0

296
10

11
0

0
0

Condição
Escravo
20
0
0
0
03
57
02

N/C
117
04
0
06
08
246
09

Quanto aos ofícios femininos, observou-se 313 juízas (sendo que 293 delas ocuparam
apenas essa posição); 11 irmãs de mesa (05 delas ocupando outros cargos); 05 zeladoras (todas
tendo desempenhado outras funções) e 61 mordomas (12 tendo ocupado outras funções). Já as
nomenclaturas de arquiconfrarias e ordens terceiras, 06 provedoras; 06 vice-provedoras (01
tendo desempenhado outro ofício); 03 diretoras (02 participando de outros); 10 sacristãs (03
tendo participado de outros) e 03 enfermeiras (sempre tendo desempenhado outras funções). Já

1337

Observou-se 01 crioulos forro, 01 crioulo escravo e 01 escravo.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1339
Fonte: APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 17541830, v. 0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1340
Era um preto mina, com entrada de 1822. Manuel da Cruz era escravo de Serafim dos Santos e morador na
Rua de São José. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos,
1754-1830, v. 0035.
1338
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no caso dos juizados, 22 irmãs participaram como juízas de devoção 1341 (02 delas tendo
ocupado cargos) e 06 como juízas de Nossa Senhora da Saúde (apenas 01 delas tendo ocupado
ofício). Como visto no quadro acima, a amostragem apresenta a participação de pardos,
crioulos, escravos e forros na Mesa Administrativa. Como os registros de entrada não
demarcaram informações, não foi possível verificar se os juizados identificados, entre 1806 e
1815, corresponderam a algum agrupamento étnico-social, reafirmando distinções.1342
Diante do exposto até aqui, tendo em vista a complexidade das experiências vivenciadas
no interior desses grêmios, acredita-se que certas vezes existiram devoções variadas cultuadas
em uma mesma irmandade, sendo realizada festa em dia específico. Nesses casos, poderiam ser
constituídos juizados de “devoção”, “promessa” ou “santo”, referentes ou não a subdivisões de
grupos étnico-sociais, gênero ou condição jurídica, que visavam protagonismo e segregação do
corpo associativo que compartilhava a devoção ao orago principal. Enfatiza-se aqui a
significativa participação feminina nessas corporações leigas (nas crioulas, mas também nas
africanas e nas distintivas ordens terceiras), que durante muito tempo foram destacadas na
historiografia apenas pela atuação do contingente masculino, e, sobretudo, descortina-se um
importante meio de integração dessas mulheres na comunidade confraternal, os juizados do
tempo festivo. Elas se dedicaram à organização das celebrações, momentos, por excelência, de
representação pública, de reconhecimento comunitário e de ressignificação do cotidiano nas
urbes, bem como arcavam com somas indispensáveis para a manutenção das práticas rituais.
Quanto aos recursos financeiros, a historiografia vem demonstrando a importância do
papel feminino na economia mercantil pelo atlântico, dada a divisão sexual do trabalho em
culturas africanas e em Portugal, e, na América portuguesa, o predomínio de mulheres de
ascendência africana, escravas, libertas ou livres, no comércio dos núcleos urbanos.

O protagonismo feminino no mercado de gêneros alimentícios na América era
semelhante ao que se observava no Reino, onde as moradoras pobres sobressaíam no
abastecimento urbano. Em Luanda também, as vendedeiras, ambulantes ou varejistas,
urdiam uma rede de fornecimento de comestíveis, atendendo a demanda dos
marinheiros, cativos traficados e trabalhadores da cidade portuária. 1343

Nas Minas Setecentistas, apesar da admoestação dos governos camarários, muitas
mulheres mantinham seus trabalhos de abastecimento interno de mantimentos, como vendeiras

1341

Observou-se 01 parda, 01 crioula forra, 03 escravas, 20 sem qualidade e 18 sem condição.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035; 1790-1838, v. 2213; 1824-1838, v. 2214; 1829-1830, v. 0036.
1343
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Dos mantimentos às bateias mais ricas que há nas Minas: distinção do
gosto na urbe setecentista, Minas Gerais. Patrimônio e Memória, Assis-SP, v. 15, n. 01, 2019, p. 103.
1342
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e quitandeiras – bem como de cultivo próprio em moradias com hortas e quintais – pelas ruas,
praças e morros da mineração, movimentando o pequeno comércio local, seja ambulante ou em
vendas fixas.1344 O cozinhar, no período em tela função particularmente feminina, dentre outros
modos de viver, possuía sua dose de estratégia, que, para algumas, foi caminho de relativa
mobilidade social e econômica, de trajetórias ascendentes dentro do próprio segmento “de cor”,
despertando o interesse e a recriminação das autoridades civis. Com o comércio volante pelos
caminhos do ouro e rotas de passagem, a sociabilidade urbana de rua e o trato costumeiro de
vendas – talvez até amalgamando e intermediando encontros e contatos entre todos os tipos de
pessoas –, muitas mulheres se tornaram chefes de domicílio, em casa própria ou alugada,
aparecendo como moradoras, por vezes proprietárias, dispersas por todas as ruas nos
aforamentos das vilas. Como ressaltou Sheila Faria, “foram muitas as atividades em que exescravos puderam se inserir com sucesso. Não quero dizer que todos se deram bem, pois o
sucesso dependia de sua inserção nas comunidades ou de destrezas individuais”, mas, “a
pobreza não era seu único destino”. Dentre os bens adquiridos por libertas, a autora identificou
que o mais comum foi a posse de escravos.1345
Vários autores destacaram a presença de mulheres, escravas e forras, em atividades
mercantis ou, inclusive, minerárias.1346 Em ambos os casos foi chamada a atenção para
trajetórias de autoafirmação de mulheres, sobretudo da Costa da Mina, indicando experiência
anterior à travessia em relações comerciais e exploratórias da mineração.1347 No caso desta
última, a afirmação de domínio de técnicas esteve presente, inclusive, em relatos de
governadores. Como vimos, a predominância “mina” nas Gerais foi constante na primeira

“Na primeira metade do século XVIII, buscou-se proibir, nos morros de aglomeração de cativos e libertos, as
vendas femininas de comestíveis. [...] Observou-se que as medidas visavam coibir o pequeno comércio varejista
de abastecimento (que, ainda, podia associar-se a atravessadores), dominado por mulheres pobres e cativas, e as
alianças perigosas entre as vendedeiras e os jornaleiros e faiscadores.” Ibidem, p. 106-107. Houve maior número
de africanas da Costa da Mina entre as comerciantes africanas e afrodescendentes de Vila Rica e Mariana, seguidas
das crioulas e angolas. CAMILO, Débora Cristina de Gonzaga. As donas da rua: comerciantes de ascendência
africana em Vila Rica e Mariana (1720-1800). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de
Ouro Preto, Mariana, 2009. Sobre a relação entra minas e atividades comerciais, para o Rio de Janeiro no século
XIX, cf. FARIAS, Juliana Barreto. Mercados Minas. Africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro
(1830-1890). Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
1345
Sheila Faria apresentou panorama distinto de uma historiografia mais antiga que ressaltava a condição de
pobreza e solidão das mulheres forras. A solidão para muitos autores estava associada à ausência de marido, haja
vista tais mulheres chefiavam domicílio e compartilhavam morada com sujeitos de diferentes condições sociais.
FARIA, Sheila de Castro. A riqueza dos libertos..., op. cit., p. 20.
1346
Moacir Maia analisou, por exemplo, o caso da preta forra Ângela Maria Gomes, que possuiu uma trajetória
ascendente – senhora de sua própria casa, possuidora de cativos e padeira –, sendo, inclusive, figura importante na
Irmandade do Rosário de Itabira do Campo, também envolvida em uma série de denúncias quanto a práticas
mágicas em rituais de matrizes africanas. MAIA, Moacir Rodrigo de Castro. Uma africana entre dois mundos.
BAETA, Alenice; PILÓ, Henrique (Org.). Arêdes: recuperação ambiental e valorização de um sítio históricoarqueológico. Belo Horizonte: Orange Editorial, 2016.
1347
FURTADO, Júnia Ferreira. Mulheres escravas e forras..., op. cit.
1344
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metade do século XVIII, vindos pela Bahia, decrescendo ou oscilando1348 na segunda, com a
reorientação do tráfico e a concorrência dos africanos Centro-Ocidentais advindos do Rio de
Janeiro, em período no qual os bantos chegariam em maior quantidade para atender às
demandas da produção agrícola e continuação, em menor escala, da exploração aurífera.
Também ganhou proporção a análise das vivências das mulheres que viviam de sua “agência e
trabalho” nas comarcas mais ao norte da capitania, como Sabará e Tejuco,1349 realçando a
autonomia e fluidez social nestes espaços.1350
Nesse contexto, para finalizar a análise da importância da atuação em juizados,
sobretudo para as mulheres, alguns exemplos ilustrativos foram as imagens colocadas para o
culto nas Irmandades das Mercês de São João e São José Del Rei, mas também em Vila Rica.1351
Em Antônio Dias também foram encomendadas imagens dos santos fundadores da Ordem
Mercedária para veneração “de alguns irmãos”, que arcariam com estes gastos, bem como com
suas festividades.1352 Já o caso de Nossa Senhora da Saúde era mencionado, nas duas freguesias

1348

Júnia Furtado aponta que entre 1774 e 1793 houve uma redução de escravos da África Central e uma retomada
da África Ocidental, trazidos principalmente pela Bahia. Ibidem, p. 05.
1349
No Tejuco, as mulheres forras eram responsáveis pela chefia de metade dos domicílios na segunda metade do
século XVIII, ascendendo por seu trabalho ou buscando não mais trabalhar com a aquisição de escravos. A história
de Chica da Silva não foi um evento totalmente isolado, visto que inúmeras mulheres do arraial passaram por
processos de mobilidade socioeconômica, participaram de irmandades e ordens terceiras e possuíram bens.
Adriana Evangelista observou, por exemplo, que “em 1782 a Ordem Terceira do Carmo do Tejuco aceitava em
seu quadro cinco escravos e quatro crioulas, pessoas de cor livres, libertas e mesmo cativas”. EVANGELISTA,
Adriana Sampaio. Pela salvação de minha alma..., op. cit., p. 17.
1350
No Tejuco, os poucos registros de batismos de cativos realizados na matriz de Santo Antônio, entre 1740 e
1786, revelam predominância mina. Não se questiona aqui a proeminência genérica “mina” na localidade, mas
cabe alertar três fatores a serem considerados, ao menos como hipóteses, como o fato de que muitos registros sem
informações detalhadas podem ter existido, muitos escravos podem não ter recebido o sacramento e outros podem
ter chegado da África Centro-Ocidental já batizados. Já na análise do recenseamento de 1804, de Vila Rica, Júnia
Furtado ilustra o número de mulheres faiscadoras (42) e mineiras (36), em um total de 122 faiscadores e 59
mineiros de ambos os sexos dentre os moradores livres e libertos “de cor”. Elas se concentravam nas áreas
periféricas da vila, pelos distritos e morros, onde se conglomeravam as atividades de mineração e moradias mais
acessíveis. Poucas residiam no centro, e o mesmo ocorreria com os homens de mesma ocupação. FURTADO,
Júnia Ferreira. Mulheres escravas e forras..., op. cit.
1351
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806; BIBLIOTECA
BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, USP. Compromisso. Irmandade de N. S. das Mercês, Villa de San
Jozé, 1796; APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 17641815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
1352
Para comparação, segundo o Compromisso do Rosário do Pilar de Vila Rica, quanto às eleições era estipulado
que haveria "um rei e uma rainha, ambos pretos de qualquer nação que seja, os quais serão eleitos todos os anos
em mesa a mais votos". E, "haverá também nesta Irmandade, um juiz, e uma juíza de Nossa Senhora do Rosário,
ambos pretos, de qualquer nação que sejam, forros, ou cativos, um escrivão, e um tesoureiro brancos, e um
procurador preto". "Porem se algum oficial ou outra qualquer pessoas, quiser por sua devoção fazer alguma obra,
ou festa, a poderá fazer à sua eleição, não prejudicando a Irmandade, a quem sempre dará parte". Eram eleitos em
Mesa, da mesma forma que os juízes e juízas do Rosário, os de São Benedito, Santo Antônio de Catalagerona,
Santo Elesbão e Santa Efigênia, anexos à Irmandade debaixo da proteção do Rosário. Eles eram obrigados a assistir
à festa da mesma Senhora e do orago para o qual foram eleitos. O Rosário, como patrona da Irmandade e Capela,
tinha a obrigação de paramentar e guarnecer os altares dos ditos santos, sendo sua toda a receita e despesa.
COMPROMISSO da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na sua Capela filial da Matriz de Nossa
Senhora do Pilar de Vila Rica. Disponível em: http://iluminuras.art.br/. Acesso em 17 abr. 2020.
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de Vila Rica, como “uma devoção”, que ganhava força nas primeiras décadas no século XIX,
quando as agremiações começavam a estruturar-se como ordem terceira. Na Freguesia do Pilar
do Ouro Preto, os oficiais expressaram, em 29 de setembro de 1797, que a devoção foi
“colocada” na capela sob a provisão do bispado, sendo administrada pela Irmandade das
Mercês, da mesma forma como esta era regida. A nova invocação passou a ser celebrada de
forma conjunta, no dia da Virgem das Mercês.1353 A provisão foi passada pelo Doutor José
Botelho Borges, Chantre na catedral de Mariana, Provisor e Vigário Geral do Bispado, em
contexto de Sé vacante, em 04 de novembro de 1794, para que “excite a devoção”, requerendo
que o pároco a benzesse na forma do ritual romano. No mês seguinte, o Vigário Colado Vidal
José do Valle emitia certificação do ato, encontrando-se a imagem feita de corpo inteiro, não
sendo de roca, perfeitamente obrada e estufada decentemente.1354
As visitas pastorais sempre mencionavam a importância de “simples devoções” não
realizarem eleições de cargos e reuniões de mesa, sendo a provisão do bispado essencial.1355 A
veneração a determinados santos, por alguns membros, poderia levar à constituição de
irmandades subordinadas – de devoção – e, inclusive, instituições autônomas, de obrigação.
Outras vezes as devoções foram denominadas como “confrarias anexas”, como no Arraial do
Tejuco. Estas surgiram a partir de experiências anteriores, baseadas em conflitos étnico-sociais,
e possuíram provisão de agregação às Mercês.1356 Não desconsideramos, ainda, a existência de
várias irmandades, já formalmente oficializadas e possuidoras de Compromisso e/ou Livros de
Entradas distintos, dividirem um mesmo espaço sagrado em capelas coletivas, como, por
exemplo, as Irmandades do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia em Mariana ou as diversas
agremiações reunidas na Capela de São José em Vila Rica. Em todo caso, é preciso destacar a
1353

APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042.
1354
ACSP. Os Oficiais da Irmandade de N. Sra. das Mercês – Principal (Pilar). Fundo Fórum da Comarca de Ouro
Preto, Série Cível, Documento Documentação Eclesiástica, 1792 [1794].
1355
RODRIGUES, Monsenhor Flávio Carneiro. As Visitas Pastorais do século XVIII..., op. cit.; RODRIGUES,
Monsenhor Flávio Carneiro. Segunda coletânea das Visitas Pastorais..., op. cit. “Os contemporâneos tinham muito
claro a distinção entre confrarias com e sem compromisso, fortalecida ainda pelas autoridades eclesiásticas, mas
vimos que algumas devoções, uma vez fortalecidas, passaram a adotar comportamento de confrarias estabelecidas,
não raro encontrando-se com determinações da Igreja em sentido contrário.” AGUIAR, Marcos Magalhães de.
Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 18.
1356
Na década de 1770, o primeiro decênio de funcionamento da irmandade do arraial, todos os anos houve dois
juízes e duas juízas de devoção, tendo havido a atuação de homens com cargos militares e mulheres como “donas”.
Já no caso das devoções anexas, foi observada nos termos de eleição, a partir de 1774, a frequência de um ou dois
juízes e juízas (às vezes três ou quatro) de Santa Efigênia, Santo Elesbão e Senhora da Saúde, bem como irmãs de
mesa. Quanto aos “agregados devotos de São Gonçalo Garcia”, houve um número superior de juízes e irmãos de
mesa de ambos os sexos. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos,
Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042; AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina.
Compromisso, 1778, cx. 376. Os juizados das devoções anexas não aparecem com a denominação devocional,
como o caso citado antes, consistindo de prática eleitoral subordinada à Mesa Administrativa. AEAD. Irmandade
de N. S. das Mercês de Diamantina. Livro de Registro de Juízes e Juízas, 1771-1847, cx. 373, bloco B.
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importância da ampliação do quadro devocional em suas capelas para o aumento do número de
associados e da receita desses grêmios, situação que se assemelhava à experiência das matrizes.
Nesse quesito a participação de mulheres de ascendência africana, bem como de homens
brancos e pardos influentes, foi essencial. A sustentação material das obras para elevação e
manutenção de uma capela era fator relevante para a conservação de várias devoções sob a
administração de uma confraria. Saída comum para associações que possuíam templo próprio,
bem como para fiéis que conjugavam esforços na “superação de carências materiais”.1357
Outros sujeitos vivenciaram religiosidades diversas, mescladas ou não a elementos
cristãos, em diferentes níveis repletos de reminiscências de heranças africanas. Muitos podem
ter optado por não viver a religiosidade imposta em seu cotidiano, enquanto outros podem nem
ter tido essa possibilidade, diante das árduas jornadas de trabalho às quais eram submetidos.
Alguns se rebelavam, migravam, fugiam ou morriam antes mesmo de se integrarem
comunidades. O historiador das irmandades depara-se com recortes de sociedades
fragmentadas, amostragens impressas em fontes documentais de longa duração – como os
Livros de Entradas expostos ao longo deste capítulo –, sobretudo se estamos nos referindo às
Minas Setecentistas, uma sociedade em (trans)formação. A partir desta tipologia documental,
emergiram inúmeras possibilidades de análise para a compreensão do corpo associativo
mercedário, seja de seus critérios de identificação, classificação e distinção social, mas também
descortinando trechos de histórias de vidas, relações tecidas e trajetórias construídas, com o
intuito de demonstrar que a sociabilidade religiosa ultrapassava o espaço físico das capelas,
alcançado os mais diversos âmbitos do cotidiano e desempenhando papel fundamental na
composição dos núcleos urbanos, como veremos no próximo capítulo. Resta-nos apenas
reafirmar aqui o associativismo leigo como um meio, para irmanados por laços corporativos,
de distintas qualidades e condições, de inserção, integração, participação, distinção,
pertencimento, enraizamento e reconhecimento comunitários, em nível local, social e político.

1357

AGUIAR, Marcos Magalhães de. Festas e rituais..., op. cit., p. 366.
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CAPÍTULO 05. A CONFRARIA COMO MOVIMENTAÇÃO DA URBE, A
MORADIA COMO ENRAIZAMENTO COMUNITÁRIO
5.1 Os crioulos moradores da sede episcopal: do núcleo da capela aos morros auríferos
O povoamento das Minas teve caráter predominantemente urbano, o que, segundo
Cláudia Damasceno, garantiu certa particularidade à região. As pesquisas privilegiaram, em
grande medida, os principais núcleos urbanos no apogeu minerador, em detrimento de análises
voltadas à economia agrária. Novas abordagens emergiram nas décadas de 1750 e 1760, nas
quais o surgimento de arraiais, vilas e cidades tornava-se objeto central. Paulo Ferreira Santos
e Roberta Marx Delson foram alguns dos pesquisadores que se opuseram às então consagradas
visões de Sérgio Buarque de Holanda e sua perspectiva comparada das experiências lusa e
hispânica.1358 Este apontava a ausência de um traçado prévio e de uma ideia diretriz,
desconsiderando coerência e unidade enquanto projetos pensados caso a caso, na medida das
circunstâncias encontradas. Dessa forma, foram apresentadas leituras positivas e inovadoras a
respeito da história das cidades mineiras.1359 Desde a década de 1920 os traçados irregulares, a
topografia acidentada e a arquitetura religiosa compunham as perspectivas de espontaneidade
– pela agência de particulares, pela atuação oficial da Coroa ou dos poderes locais –1360 e
originalidade pitoresca, sobretudo em pesquisas voltadas às empreitadas patrimoniais.1361
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Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2005; SANTOS,
Paulo Ferreira. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001; DELSON, Roberta Marx.
Novas vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no século XVIII. Brasília: CIORD, 1997.
1359
FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A formação dos espaços e territórios urbanos nas Minas
Setecentistas. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 20(1), 2012, p. 77-78. Para panorama sobre
as atuais perspectivas da “história do urbano” no Brasil, cf. VIDAL, Laurent. Tendances recentes de la recherche
sur l’histoire du Brésil urbain. Éléments pour un bilan: 1990-2003. Histoire Urbaine, n. 12, p. 145-174, avril 2005.
1360
As solicitações pelo título de vila, enviadas dos moradores dos arraiais ao soberano, eram justificadas com
inúmeros problemas, como a dificuldade de acesso à justiça ou questões de comodidade restritas aos núcleos
urbanos e às sedes. Com a criação da vila e da câmara, com vastos termos (o território municipal), os juízes
administrariam a justiça em primeira instância e as sedes de comarca teriam ouvidores para as apelações. “Para
facilitar e controlar o recebimento dos quintos, também seria desejável que as principais zonas que compunham a
região mineradora – Ouro Preto, Rio das Mortes e Rio das Velhas – adquirissem o estatuto de comarcas, cada uma
delas tendo uma vila por sede, na qual residiria um ouvidor e corregedor com atribuições judiciárias e fiscais. Estas
três vilas deveriam se situar na extremidade dos principais caminhos que ligavam as Minas à Bahia, a São Paulo
e ao Rio de Janeiro. Por fim, uma dessas povoações-sede – preferencialmente, a que fosse mais central em relação
aos diversos pólos mineradores – deveria ser escolhida para residência do governador, praça de armas e capital da
capitania. Segundo alguns conselheiros, ela também poderia receber o título de cidade, que, tanto na metrópole
como na colônia, era um privilégio atribuído a povoações com função defensiva, assim como às sedes de bispado.”
FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op. cit., p. 37.
1361
Ibidem, p. 79-80. As povoações surgiam “sobre terrenos que tinham algum tipo de estatuto fundiário – datas
minerais, patrimônios religiosos, sesmarias. Assim, se a gênese e o crescimento de grande parte dos arraiais
mineiros podem ser classificados como “espontâneos” – na medida em que as iniciativas partiam de particulares e
que não havia um plano pré-definido pelas autoridades metropolitanas ou coloniais –, tais processos não eram, no
entanto, ‘aleatórios’ [...]. Com a criação da vila e da câmara, a questão se tornava ainda mais complexa, pois surgia
uma terceira tipologia fundiária: as ‘terras do concelho’, comumente referida como ‘rossio’.” Ibidem, p. 98-99.
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Distintos elementos se conjugam para a devida compreensão da evolução da malha
territorial e da hierarquia urbana, como a situação geográfica, a proximidade aos caminhos e
fronteiras da capitania, as relações entre governadores e elites locais, além das interações entre
as vilas ou entre a sede municipal e os arraiais dependentes, observando os conflitos
territoriais.1362 Destaca-se o papel das freguesias, visto que seu território era definido pelos
vínculos estabelecidos entre os habitantes (conjunto de famílias, dispostas em fogos) e seu
pároco. Elas também eram reconhecidas pela Coroa como uma unidade administrativa. Tributos
a serem cobrados e requerimentos de moradores eram encaminhados às instâncias
correspondentes, compondo uma relação indissolúvel entre jurisdições eclesiástica e civil. Essa
interação determinava o território dos municípios como um conjunto de freguesias.1363
De suma importância era, ainda, as relações constituídas com as diversas irmandades.
A relação entrecruzada com o meio urbano pode ser constatada, segundo Mara Regina do
Nascimento, em pelo menos três aspectos. O primeiro se refere ao poder dos dirigentes
municipais, reconhecendo as confrarias como porta de entrada ou espécie de “laboratório de
poder”, possibilitando a constituição de um espaço de aprendizagem para muitas autoridades
municipais. A segunda diz respeito à posse e utilização do imobiliário urbano (terrenos, igrejas,
catacumbas, fontes de água que serviam aos moradores), atuando diretamente na composição
do espaço urbano. E, por fim, a sociabilidade urbana, como a ocupação das ruas em suas práticas
rituais ao longo de seu extenso calendário litúrgico durante o ano. As festividades e cerimônias
fúnebres, como vimos, desempenhavam importância vital na vida das vilas.1364
Ao serem responsáveis pela constituição das capelas, as irmandades adquiriam
importância ímpar na configuração do solo urbano, seja em sua materialidade propriamente dita
ou na promoção dos encontros sociais, relações econômicas e redes de poder.1365 Sua
Ibidem. Chamamos atenção para a noção de “espaço social”. Henri Lefebvre, por exemplo, buscou ir além de
uma visão estática que tomava o espaço como cenário das relações sociais. Para alcançar esse desafio, esboçou a
análise do espaço como “produção”, tendo em vista que o homem modifica e se integra ao ambiente natural,
moldando seu quadro social de acordo com imposições espaciais. O espaço passa a ser visto como canal de
mediação que interfere nas relações humanas. É na relação com o espaço que as interações sociais são possíveis.
Cf. LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Tradução Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins - do original:
La production de l’espace. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000; VELOSO, Tércio. Terrenos Urbanos: os
aforamentos da sesmaria da câmara de Vila Rica e a sociedade mineira setecentista (1711-1809). Tese (Doutorado
em História) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018, p. 19-20.
1363
CARRARA, Ângelo Alves; MACHADO, Pedro José de Oliveira. Ordenamento territorial dos municípios
brasileiros: Minas Gerais, séculos XVIII-XIX. Almanack, Guarulhos, n. 24, ea03918, 2020, p. 09-10.
1364
NASCIMENTO, Mara Regina do. As Irmandades no Meio Urbano: Práticas Funerárias e Religiosidade entre
os Leigos. Porto Alegre, Século XIX. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005, p. 02.
1365
Michel de Certeau expôs as dinâmicas espaciais a partir das práticas dos habitantes, aos quais denominamos
“moradores” ou “vizinhos”, realçando sua atuação como confrades. Cf. CERTEAU, Michel de. A invenção do
cotidiano: artes de fazer. 04 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 169-220. Ver também discussões teóricas sobre
a importância de conceitos como “lugar” e “espaço”, pautados em interações sociais, encontros, processos,
conflitos e negociações – o lugar entendido em relação a outros lugares –, e ainda como diferentes indivíduos e
1362
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intervenção ia desde uma demarcação simbólica da territorialidade até a modificação do espaço
construído, abrindo caminhos e edificando residências nas imediações das capelas. As
confrarias eram fenômenos tipicamente urbanos, “sobretudo numa época em que tais
sensibilidades eram muito mais presentes no cotidiano das populações, num tempo regulado
pelo calendário litúrgico, pelos feriados santos, pelo toque de sinos e pelas missas
matutinas”.1366 A atuação das irmandades estava conjugada às paróquias, que representavam
uma circunscrição territorial e administrativa do Real Padroado,1367 uma unidade fundamental
que unia o governo eclesiástico ao poder régio. A fundação da freguesia levava à ereção de uma
igreja matriz, ao reconhecimento jurídico de uma povoação que se tornava significativa.1368
Dentre centenas de arraiais, dezenas de freguesias e algumas vilas, havia apenas uma
cidade na Capitania de Minas Gerais, Mariana, antiga Vila do Carmo, por ter se tornado sede
episcopal em 1745.1369 É sobre essa cidade, única nas Minas, de que falaremos primeiro. Com
o intuito de possuírem não apenas um sodalício, mas um espaço sagrado próprio, nos níveis
físico e simbólico, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Mariana foi custeada pelos crioulos
para festejarem e louvaram a Deus, pensando sempre no bem de suas almas, como informa seu
Compromisso. A escolha do sítio no qual seria erguida a edificação era de suma importância,
levando-se em consideração vários critérios. Eram locais prestigiados ou estratégicos, em
posição de realce no terreno urbano, em pontos movimentados, com maior circulação de
pessoas, nos caminhos entre as vilas e arraiais. No entanto, a localização escolhida não dependia
apenas dos confrades, sendo necessário o aval de autoridades civis e eclesiásticas.

grupos se posicionam distintamente em relação à mobilidade: MASSEY, Doreen. Globalização: o que significa
para a geografia? Boletim Campineiro de Geografia, v. 07, n. 01, p. 227-235, 2017; MASSEY, Doreen. Um sentido
global do lugar. In: ARANTES, Antonio A. (Org.). O espaço da diferença. Campinas, SP: Papirus, 2000.
1366
NASCIMENTO, Mara Regina do. Op. cit., p. 08.
1367
Com a união entre Estado português e Igreja, as diretrizes desta ficavam sob domínio da Coroa. A partir de
bulas papais foi conferido o poder de gerenciamento religioso aos reis lusitanos. A instituição do Padroado estava
ligada à Ordem dos Templários e sua herdeira, a Ordem de Cristo. O Padroado em Portugal ou o Patronato na
Espanha foram definidos como a combinação de direitos, privilégios e deveres concedidos à Coroa pelo papado,
em prol das missões católicas. Um exemplo era conferir ao rei “o direito de indicar os ocupantes das paróquias
coladas. [...] Em 1702, a Coroa desiste desse sistema, delegando seus poderes aos bispos locais. O rei recebia então
o nome do indicado e emitia uma carta de apresentação para que fosse empossado. Em 1766, com a política
regalista de D. José, o concurso volta à Mesa”. LIMA, Lana Lage da Gama. O Padroado e a sustentação do clero
no Brasil Colonial. Saeculum, 30, João Pessoa, jan./jun. 2014, p. 52. Cf. HOORNAERT, Eduardo. História da
Igreja no Brasil. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1992, Tomo 02, v. 01; BOXER, R. Charles. A Igreja Militante e a
Expansão Ibérica (1140-1770). São Paulo: Companhia das Letras, 2007; GONÇALVES, Nuno da Silva. Padroado.
In: AZEVEDO, Carlos Moreira. Dicionário de História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000,
p.364-368; SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Poder e palavra: discursos, contendas e direito de Padroado em
Mariana (1748-1764). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
1368
LONDOÑO, Fernando Torres. Paróquia e comunidade no Brasil: perspectiva histórica. São Paulo: Paulus,
1997, p. 51-90.
1369
FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op. cit., p. 83. Cf. cronologia das municipalidades na
Capitania de Minas Gerais entre 1711-1814 e mapa esquemático nas páginas 83-84.
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A conclusão da igreja se deu por volta de 1769, e em Livro de Entradas conferimos a
informação de que o registro de um novo membro estava sendo realizado no interior da nova
capela nesse ano. Também há uma provisão de 07 de outubro de 1769,1370 na qual o bispo de
Mariana dava licença e autorizava o funcionamento da irmandade em sua capela, além de
solicitar a confecção de regimento e demais livros, sendo o primeiro redigido apenas em 1771
e aprovado pela Mesa da Consciência e Ordens em 1787. Era estipulado nesse Compromisso
que na igreja, filial da Santa Sé Catedral, sempre houvesse cruz, crucifixo, campainha,
caldeirinha de água benta, e Livros de Entradas, Termos, Receita e Despesa, Eleições e
Sepultamentos. Além do grande zelo, tal fato também demonstra o conhecimento das diretrizes
estabelecidas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Não eram permitidas
edificações e reformas de igrejas, capelas, ermidas, colégios ou mosteiros sem a prévia
autorização e licença do Ordinário. Primeiramente ocorreriam as visitas eclesiásticas ao lugar
onde se pretendia fazer a edificação, discutindo sobre as rendas e bens a serem aplicados, além
de averiguar se a capela seria necessária e proveitosa. Nem sempre essas prescrições eram
atendidas, sobretudo nas localidades mais distantes do bispado marianense.1371
Para que fosse permitida a realização de missas após

sua construção,

seria obrigatória nova licença por meio de outra visitação para saber se o templo e seus altares
estavam devidamente finalizados. As igrejas deveriam ser edificadas em “lugares decentes”,
em “sítio alto”, “livres de umidade”, desviados de “lugares imundos e sórdidos”, assim como
de casas particulares e de outras paredes. Era fundamental que possuíssem espaço para a
realização das procissões ao seu redor, em lugares com número maior de fregueses e que
fossem capazes de acomodá-los, assim como a gente de fora nas festividades do calendário
litúrgico.1372 A Igreja das Mercês, como outras capelas, se encontrava inserida no tecido urbano
e ficava próxima a residências, mas em uma ladeira, um local mais alto. Embora não possuísse
um entorno de destaque ou praça, se sobressaía das moradias por seu tamanho, sua torre e seu
adro, finalizados apenas no século XIX.1373 Este permitia maior movimentação dos indivíduos,
inclusive para procissões, como previsto nas orientações arcebispais.
1370

AEAM. Livro de Registro Geral da Cúria. Provisões, Sentenças, Termos e Portarias, 1768-1770, armário 02,
prateleiras 01-04, p. 67.
1371
VIDE, Sebastião Monteiro. Op. cit., Livro IV, Tít. XVI, p. 251-252; Livro IV, Tít. XVII-XIX, p. 252-255.
1372
A igreja se localiza na Rua das Mercês. A propriedade é de posse da irmandade, subordinada à Arquidiocese
de Mariana. Foi tombada pelo IPHAN no dia 05 de agosto de 1938 (Processo n. 71-T – Inscrição n. 201 – Livro
de Belas Artes, f. 35). ACSM. Dossiê da Igreja de N. S. das Mercês de Mariana produzido pelo IPHAN. 1975.
1373
Em termo de 1818 foi acordado que se fizesse, atrás da capela, uma sacristia, o consistório e novos corredores,
ficando sob a inspeção dos oficiais Capitão Francisco Machado da Luz e Manoel de Abreu. Já em outra ata de
reunião se verifica a despesa da torre, em 23 de fevereiro de 1850. A obra ficava em torno de um conto e
quatrocentos mil reis. A mesa deliberava que, para a segurança da casa, a torre fosse feita no meio da capela,
mesmo que a despesa fosse maior. Oficiais optaram pela construção da torre em cima, e não ao lado da capela.
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Para os irmãos, possuir capela própria significava distinguir um espaço “nosso” de um
espaço “do outro”. Um local específico para o culto mercedário, custeado pelos próprios
crioulos. Significava reafirmar e anunciar sua autonomia e distinção a outros grupos, nos níveis
físico e simbólico, como dos africanos reunidos em templos dedicados ao Rosário ou nas
matrizes, neste caso ainda sob a tutela de homens brancos poderosos. Sua construção
colaborava para a afirmação pública de uma identidade coletiva em formação, pois representava
a demarcação do local de agremiação de um grupo específico e de quem mais tivesse sua
autorização, ao mesmo passo em que consolidava uma integração a uma comunidade. As
interações culturais no interior do templo existiam, mas eram pré-determinadas pelos laços
socialmente construídos. Ao longo do ano os fiéis se reuniam em suas capelas para a promoção
do culto católico, festividades, cerimônias fúnebres, eleições dos cargos dirigentes, além das
reuniões para a manutenção de suas funções. No interior dessas edificações a vida confraternal
ganhava forma, exteriorizada nas práticas sociais e religiosas compartilhadas.1374
Em 1766 a construção do templo já deveria estar encaminhada, pois os irmãos
solicitavam à Coroa a doação de sino e adornos. Em suas palavras, “porque depois da criação
da dita cidade Mariana em razão de haver mais concorrência de povo determinaram os
suplicantes a fundar uma capela”.1375 Neste requerimento os “pobres pretos crioulos e naturais
da Capitania das Minas” justificavam que o pedido não era feito apenas por lhes faltarem
posses, mas pela irmandade possuir um baixo número de libertos que pudessem arcar com as
despesas, além da grande concorrência de associações leigas no período ocasionar a dispersão
dos fiéis. Desse mesmo ano é uma ação cível em que consta o ajuste feito com José Pereira
Arouca, um dos principais construtores portugueses atuantes em Mariana (como na Igreja da
Ordem Franciscana e na Casa de Câmara e Cadeia), afirmando que a obra se encontrava em
certo atraso. A ação era movida pela irmandade, em nome de Fabiam José Arantes,1376 com o
intuito de apressar a conclusão da obra que estava com seus pagamentos em dia.1377
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de Entrada, 1777-1814, prateleira P, n. 32; Livro de
Termos da Mesa, 1838, arm 08, prat 01.
1374
No altar-mor da capela a imagem das Mercês dividia espaço com as representações imagéticas dos fundadores
de sua Ordem, São Pedro Nolasco e São Raimundo da Penaforte, sendo as duas últimas obras produzidas pelo
escultor Vitorino Tavares Rego, que recebeu a quantia de quatro oitavas de ouro pelo serviço em 1806. Estes e
outros oragos compunham o quadro de mediadores celestes que intercediam pelos fiéis mercedários na cidade de
Mariana. OLIVEIRA, Myriam A. R. de.; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Op. cit.
1375
AHU. [1766] Requerimento dos pobres pretos crioulos, naturais da Capitania das Minas, cidade de Mariana,
pedindo a concessão de sinos para adorno da capela das Mercês, 1766. AHU-Minas Gerais, cx. 87, doc. 26.
1376
Seu termo de entrada era de 1765, embora informava já ser irmão há algum tempo. Sua esposa, Maria Ferreira
Machado, foi registrada no mesmo dia. Seu filho Calisto José de Arantes também se tornou membro, em 1777.
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de Entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03, p. 08, 20.
1377
AHCSM. Construção da nova obra das Mercês de Mariana. Ações cíveis do 02º ofício: Cod. 412 – Auto:
12018, Ano: 1766. Mônica Lage verificou a atuação do construtor na Capela das Mercês nas décadas de 1760 e
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Possivelmente a irmandade tenha se reunido na matriz antes da construção do templo –
tendo em vista que sua fundação se deu, logo de início, subordinada ao bispado – ou junto ao
Rosário. Outras corporações negras da cidade estavam alocadas, antes da construção da Igreja
do Rosário, iniciada na década de 1750 e finalizada na de 1770, na antiga capelinha de Nossa
Senhora do Carmo, em Mata Cavalos, a primeira matriz da vila, que posteriormente passou a
ser denominada como Capela do Rosário.1378 Isso justifica, como veremos a seguir, o número
de irmãos, de ambos os grêmios, moradores na localidade. Em termo de reunião de 1801, a
compra de um sino – o que demonstra que a solicitação mencionada anteriormente não teria
sido atendida –, era ajustada com Manoel Dias Mendes e seria paga com todos os rendimentos
da Irmandade, oriundos das esmolas das “três capelas de que a mesma se compõe”, na cidade
de Mariana e nos Morros de Santa Anna e Santo Antônio.1379 Isto é, estas últimas poderiam ser
uma espécie de presídia. As duas filiais poderiam ser imagens de culto localizadas em altares
de capelas coletivas nos morros. Nesses morros não havia ruas propriamente ditas, apenas
caminhos que uniam as casas e os serviços minerais,1380 bem como capelas que reuniam
moradores e, como sugerimos, membros de irmandades que residiam distantes da sede. De
acordo com o que apresentamos anteriormente, alguns fiéis foram, inclusive, sepultados por lá.
Segundo Dejanira Resende, em um primeiro momento os morros, áreas de exploração
aurífera, eram ocupados pelos excluídos das divisões das datas minerais nos ribeirões, a arraiamiúda, como os proprietários de pequenos plantéis, trabalhadores livres e pobres, além de
libertos e escravos jornaleiros e faiscadores.1381 No entanto, com a queda da produtividade do

1770. Ele arrematou as obras da “igreja de Nossa Senhora das Mercês de Mariana, (1769 data provável), porém,
ao que tudo indica, ele terceirizou parte dos serviços para Romão de Abreu, um carpinteiro que trabalhava em
parceria com a sua oficina”. LAGE, Mônica. José Pereira Arouca, um construtor na Mariana Setecentista: entre
arrematações, “monopólios” e redes de sociabilidades (1753-1800). Tese (Doutorado em História) – Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018, p. 146. José Pereira Arouca foi acompanhado em seu falecimento
pela Irmandade das Mercês, pela esmola de vinte e cinto mil réis, bem como outras agremiações: Ordem Terceira
e Arquiconfraria de São Francisco e Irmandades do Rosário, de Santa Efigênia, de São Benedito, de São Gonçalo,
das Almas, Santíssimo Sacramento e Santana. Ibidem, p. 57.
1378
FONSECA, Cláudia Damasceno. O Espaço Urbano de Mariana: Sua Formação e suas Representações. In:
POLITO, Ronald. (Org.). Termo de Mariana: História e Documentação. Mariana: Imprensa UFOP, 1998, p. 52.
1379
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1749-1810, prat. P, n. 03.
1380
VELOSO, Tércio Voltani. A dimensão dos lugares: fluidez, dinâmica social e ocupação do espaço urbano em
Mariana nos Livros do Tombo de 1752. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Ouro Preto,
Mariana, 2013, p. 176-186; FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op. cit.
1381
RESENDE, Dejanira F. de. Mineração nos morros das Minas Gerais: conflitos sociais e o estilo dos pequenos
exploradores (1711-1779). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana,
2013, p. 137. “Na prática, com ou sem o Regimento das Minas do Ouro, publicado em 1702, a maioria dos pobres
foi alijada da concessão de datas minerais quando o ribeiro descoberto possuía grande riqueza. É certo que o
Regimento de 1702 tentou, até certo ponto, evitar tal exclusão. No entanto, sabemos que na interpretação e na
aplicação do texto legal, durante o século XVIII, o papel dos ricos foi priorizado na mineração, concedendo-se
datas maiores e mais promissoras aos que tivessem maiores posses (escravos e capital) para sustentar uma grande
lavra.” ANDRADE, Francisco Eduardo de. Viver à gandaia: povo negro nos Morros das Minas. PAIVA, Eduardo
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ouro de aluvião, que era retirado do leito dos rios, essas zonas de encosta começaram a atrair
maior número de interessados para as serras. Tais morros não eram espaços apenas de
exploração, “a gente de cor comerciante costumava seguir as pegadas dos trabalhadores da
mineração, indo aos ajuntamentos exploratórios para fazer suas vendagens em ranchos ou
tendas”.1382 Embora houvesse a tentativa de impedir o exercício do comércio fixo ou volante,
por parte das autoridades civis, a fim de que não criassem obstáculos à manutenção da extração,
as proibições não ocorriam na prática. Situação própria às Minas, já condizente com os moldes
da escravidão urbana, a mobilidade espacial de jornaleiros e faiscadores, permitida pelos
próprios senhores, refletiram no que Francisco Andrade chamou de “viver à gandaia”. A
autonomia, a flexibilidade e a fluidez social eram características desses ajuntamentos. Pretos e
mestiços, livres, forros ou cativos, mantinham redes de convivência e laços de parentesco real
ou fictício, indispensáveis no cotidiano desses serviços.1383
Desde a gênese das atividades minerárias, as práticas agrícolas para subsistência nas
imediações das lavras e arraiais próximos às vilas possuíram papel essencial. O povoamento
dependia de dois grupos produtivos, os roceiros e os mineiros, e, “com efeito, a junção entre as
roças e as lavras de ouro e de pedras preciosas, dinamizada por um intenso circuito mercantil,
foi determinante na configuração do território da capitania de Minas Gerais”.1384 Além dos
morros, cabe enfatizar a relevância dos caminhos entre Mariana e Vila Rica.1385 Por esse trajeto,
embora já em 1816, Auguste de Saint-Hilaire estimou a duração da viagem em cerca de duas
horas, comentando que os primeiros habitantes faziam o percurso em cinco dias, desbravando
matas virgens e rochedos. Pelo “caminho novo”, a primeira visão da qual relatava o narrador
era uma igreja isolada no alto de um morro, ainda inacabada. Era São Pedro dos Clérigos.1386
Outro viajante do mesmo período, John Mawe, relatou algumas considerações a respeito
do Morro de Santa Anna, local de moradia de muitos irmãos das Mercês de Mariana e Vila
Rica. Em suas palavras, o avistou, “pela montanha romântica, na qual se encontram muitas
França; IVO, Isnara Pereira. Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas. São Paulo: Annablume; Belo
Horizonte PPGH-UFMG; Vitória da Conquista Edunesb, 2008, p. 162-163.
1382
Ibidem, p. 170.
1383
Ibidem, p. 172.
1384
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Dos mantimentos às bateias..., op. cit., p. 96.
1385
“O primeiro caminho que ligava Vila Rica a Vila do Carmo, depois de atingir ao Taquaral tomava à esquerda,
passava pelo morro de Santo Antônio, descia a encosta, saindo em Mata Cavalos, já na praia, onde se formou o
primeiro núcleo, berço da cidade. Em 1782, porém, governando d. Rodrigo José de Meneses, abriu-se o chamado
caminho novo, que do Taquaral, tomando à direita, vinha em direção à Passagem, atingindo depois o Bucão e
saindo no átrio de São Pedro”. VASCONCELOS, Salomão de. Breviário histórico e turístico da cidade de
Mariana. Belo Horizonte: 1947, p. 15.
1386
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas províncias..., op. cit., p. 78-79. A cidade constituía uma única
paróquia, mas se contavam nove igrejas, incluindo a catedral. As casas, cerca de quinhentas, pareciam, para ele,
mais bem conservadas e menos tristes do que as de Vila Rica.
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casinhas lindas, cercadas de plantações de cafeeiros e de laranjeiras. Sua base era banhada por
um córrego, cujas margens contém muito ouro e são exploradas pelos habitantes da
montanha”.1387 Da mesma forma, Johann Emanuel Pohl deixou relatos sobre os morros de Santa
Anna e Santo Antônio, que compunham a Serra do Ouro Preto. O primeiro arraial “deve sua
origem à rica produção aurífera de outrora. Apresenta uma pequena igreja e umas quarenta
casas pequenas”. Ao comparar experiências visualizadas, deu destaque para “as três lavras
existentes, do Veloso, do Padre Bento e da Cruz”, que davam “magníficos rendimentos”.1388
Spix e Martius, por sua vez, reportaram certa decadência, pois “antes eram as minas de ouro
deste lugar muito produtivas, sobretudo a do morro de Santo Antônio, onde este santo tem uma
capela votiva; agora, porém, quase não existe movimento algum ali”.1389
O Morro de Santa Anna se localizava em Mariana, nos arredores da área urbana, tendo
sido local de intensa ocupação e exploração aurífera. Logo, foi espaço de grandes embates entre
mineradores e camarários. A Câmara alegaria que as terras faziam parte da sesmaria do seu
Senado, com o intuito da cobrança de foro. Porém, os mineradores locais não aceitavam tal
alegação, por já ocuparem a localidade por muito tempo. Outros conflitos ocorreriam entre
mineradores, vendeiros ou comerciantes ambulantes e a Câmara a respeito da instalação de
vendas. Já no distrito de Passagem, pertencente à Mariana, eram localizados o Morro de Santo
Antônio e o Morro de Passagem.1390 A partir dos registros de entrada da Irmandade das Mercês
de Mariana,1391 verificamos grande número de membros moradores em tais morros (devido à
ocupação desses espaços com as atividades de mineração),1392 bem como na região do antigo
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MAWE, John (1764-1829). Viagens ao interior do Brasil (1812). Trad. Selena Benevides Viana. Belo
Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da USP, 1978, p. 143.
1388
POHL, Johann Emanuel (1782-1834). Viagem no Interior do Brasil. Trad. Milton Amado e Eugênio Amado.
Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da USP, 1976, p. 384.
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SPIX e MARTIUS. Op. cit., p. 217.
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Dejanira Resende ressaltou problema típico dos morros da mineração, que possuíam topônimos distintos
utilizados para áreas diferentes de um mesmo conjunto de montanhas. Esse foi de “Matacavalos”, “Santo Antônio”
e “Passagem”, certas vezes apontados como morros separados e outras como se fizessem referência ao mesmo
morro. Situação semelhante ocorreu em Vila Rica. RESENDE, Dejanira Ferreira de. Op. cit. p. 140.
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AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livros de Entradas, 1749-1810, prat. P, n. 03; 1777-1814,
prat. P, n. 32; 1815-1829, prateleira P, n. 04.
1392
“O Morro de Santana, localizado a três quilômetros do centro da cidade, possuía de acordo com os registros
dos Livros do Tombo, 73 propriedades aforadas. Nessa região ainda é possível avistar algumas ruínas da
ocupação.” VELOSO, Tércio Voltani. A dimensão dos lugares..., op. cit., p. 180. Pelo visto, articulando ao relato
do viajante, algumas casas devem ter sido demolidas ou destruídas até o século XIX. Já “na região do Morro de
Santo Antônio, localizado na Passagem, encontrava-se a maior ocupação de morro na cidade de Mariana, com 84
propriedades aforadas. [...] a organização da forma do assentamento estava muito mais ligada aos ditames
econômicos-produtivos do que à aspectos de formalidade urbana”. Ibidem, p. 183-184.

363

“Arraial de Cima”1393 – nas proximidades das capelinhas de Nossa Senhora do Carmo1394 e São
Gonçalo –, além da nova edificação do Rosário, nos Monsus.1395
O local de moradia foi especificado em 455 termos (258 mulheres e 197 homens), sendo
que 254 membros declararam apenas morar “nesta cidade”, reafirmando apenas sua integração
comunitária e seu pertencimento local. A grande maioria não possuía informação alguma, 941
indivíduos. Os locais de maior número de irmãos foram os morros, 59 moradores no Morro de
Santa Anna, 47 em Passagem, Arraial de Passagem ou Morro de Passagem e 19 no Morro de
Santo Antônio. Em menor proporção, os poucos casos de localidades identificadas, dentro e
fora da cidade, foram 12 em Monsus, 12 em Mata Cavalos1396, 08 em São Gonçalo, 07 na
Vargem, 06 no Arraial de São Sebastião, 04 no Rosário Velho, 03 no Rosário, 03 no Itacolomi,
03 em Guarapiranga ou Piranga, 02 em Vila Rica, 02 no Arraial do Brumado, 02 no Sumidouro,
02 na Ponte de Santa Ana, 01 na Rua Direita, 01 na rua próxima ao Carmo, 01 na Rua Nova,
01 no Pissarão (Arraial de Cima), 01 no Bocão, 01 na Chácara de Luiz Correa, 01 na Chapada,
01 no Arraial do Botafogo e 01 em São Caetano.1397
Célia Borges apontou em suas pesquisas sobre a Irmandade do Rosário de Mariana que
a maioria de seus membros habitava em duas localidades, Passagem de Mariana e Morro de
Santa Anna, o que se assemelhava às Mercês. Fernanda Pinheiro, em exposição mais detalhada,
quantificou, de forma semelhante, grande número de ausência de informação e 190 irmãos que
mencionaram apenas “em Mariana”. As localidades mais frequentes foram Morro de Passagem
ou Passagem (81), Morro de Santana (46), Monsus (65), Mata Cavalos (53), Pissarrão (35), São
Gonçalo (27), Arraial de Cima (27), Itacolomi (24), Rua Nova (20) e Rua Direita (10). 1398 Tal
fato expressa que grande parte dos africanos e crioulos, entre escravos e libertos, residia nos
1393

Deparamo-nos com dois pagamentos de alugueis de casa em Mata Cavalos (de 02 e 03 oitavas), pagos pelo
irmão Alferes José Ferreira de Souza ao tesoureiro Chrispim Gonçalves de Oliveira, em 1778. AEAM. Irmandade
de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de Entradas, 1815-1829, prat. P, n. 04.
1394
Em 1752 foi lançada a pedra fundamental da Igreja do Rosário. “O edifício foi construído por três irmandades
de pretos que se uniram: Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Até então, essas sociedades vinham se reunindo
na antiga capelinha de N. S. do Carmo, em Mata Cavalos, a primeira matriz da vila, que passara a se chamar capela
do Rosário e que se encontrava bastante danificada. Após a mudança dessas irmandades para a nova igreja, que
foi concluída por volta de 1770, essa capelinha ficou sendo denominada Rosário Velho, até ser adquirida pela
irmandade de Santo Antônio.” FONSECA, Cláudia Damasceno. O Espaço Urbano de Mariana..., op. cit., p. 52.
1395
Quanto a essas localidades, “os logradouros apresentados pelos oficiais dos Livros do Tombo são, além das
propriedades localizadas na ‘praia desta Cidade’, o ‘Morro de Santo Antônio’, na Passagem, o ‘Morro de Santana’,
localizado ao norte da cidade a cerca de três quilômetros do centro e, por fim, o núcleo de ‘Mata-Cavalos’,
aglomerado que deu origem à cidade e que ainda nos meados do século XVIII, apesar das dificuldades com as
inundações, encontrava-se ocupado”. VELOSO, Tércio Voltani. A dimensão dos lugares..., op. cit., p. 176.
1396
O “Morro de Matacavalos” era entre Mariana e Passagem. RESENDE, Dejanira Ferreira de. Op. cit., p. 139.
1397
Ressalta-se importante ferramenta para compreensão da toponímia, cf. SANTOS, Márcia M. D. dos; SEABRA,
Maria C. T. C. de; COSTA, Antônio G. da. Atlas do Patrimônio Histórico na Cartografia Histórica de Minas
Gerais. 1 ed. Belo Horizonte: Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, 2016. Disponível em:
http://www.repositoriotoponimia.com.br/busca. Acesso em 30 mar. 2021.
1398
BORGES, Célia Maia. Op. cit., p. 126; PINHEIRO, Fernanda. Op. cit., p. 82-83;
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mesmos espaços da cidade, podendo pertencer a mesmas vizinhanças e comunidades. É
possível que a informação da habitação estivesse mais relacionada à necessidade de saber quem
morava em regiões mais afastadas, pois tornava-se necessário a existência de procuradores
específicos, tanto para informar das atividades, quanto para o recolhimento das esmolas.
Provavelmente muitos que não determinaram a moradia, ou o fizeram de forma genérica,
residiam em áreas mais centrais, menos apartados do lugar onde seria edificada sua capela.
No período próximo à construção da capela, entre os anos de 1768 e 1793, encontramos
vinte e quatro autos de arrematação de foros na Travessa das Mercês, localizados no Arquivo
da Câmara de Mariana, que representam a dinâmica de ocupação daquele espaço, que se
modificava com a edificação do novo templo.1399 A Igreja das Mercês, localizada em área
central da sede e adjacente a chafarizes, se distanciava do templo do Rosário, do outro lado da
cidade, e era próxima a outros, como a Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, da Arquiconfraria
do Cordão de São Francisco, dos homens pretos e pardos; das duas Ordens Terceiras (Carmo e
São Francisco) e São Pedro dos Clérigos. A planta do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim,
exposta adiante, pode ilustrar a espacialização devocional, embora seja preciso ressaltar seus
problemas, tendo em vista tratar-se de um projeto e não de uma representação realista da cidade.
Havia uma relação entre as irmandades, e de suas igrejas, com a configuração espacial
das cidades, vilas e arraiais, o que também demarcava interesses dos confrades quanto ao
trânsito urbano, ao trato mercantil (como a expansão de fronteiras econômicas) e ao risco de
dispersão.1400 Tornou-se importante, assim, abordar a distribuição espacial dos sujeitos e grupos
sociais nos espaços urbanos analisados, pensando, inclusive, a relação entre propriedade,
pertença territorial e aquisição de direitos civis. Com a criação das vilas, a Coroa portuguesa
atribuía um patrimônio fundiário às câmaras municipais, a sesmaria da câmara, que recebia o
nome de rossio (este poderia ser composto de uma parte urbana e uma parte peri-urbana, com
zonas rurais e morros auríferos). Parte dessas terras seria de uso comum no cotidiano da
comunidade. Também haveria os terrenos ou “chãos”, de propriedade das câmaras, cedidos aos
moradores para habitação e cultivo, os aforamentos (ou contratos enfitêuticos).1401

AHCMM. Inventário da Série “Termos de Arrematação e Contratos – 1715-1928” do Arquivo Histórico da
Câmara Municipal de Mariana. LPH – Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em História. Mariana, 2017.
1400
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos..., op. cit.
1401
“Mais de 300 povoados fundados ao longo do século XVIII e do início do século XIX, dos quais 89 tornaramse sedes de freguesias (paróquias), e destas apenas 16 alcançaram o título de vila (sede municipal) ou exerceram
outras funções administrativas importantes. [...] A maior parte das 16 sedes municipais apresentava entre 96 e 500
fogos, e apenas 6 delas tinham entre 500 e 1000 fogos. Entre elas estavam a capital civil da Capitania, Vila Rica,
e a sede da diocese, Mariana.” FONSECA, Cláudia Damasceno. Propriedade fundiária e topografia social: o caso
da cidade de Mariana (Minas Gerais, Brasil, século XVIII). Confluenze, v. XI, n. 02, 2019, Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna, p. 14-15.
1399
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O foreiro possuía apenas o usufruto das terras, pagando anualmente o devido foro. Ou
seja, havia a distinção entre o proprietário do terreno e do edifício construído, sendo o foreiro
morador e possuidor apenas do casario (e do que poderia ser cultivado ali, em roças e quintais,
podendo, ainda, legar, alugar ou vender), mas o solo era pertencente a um senhorio, a câmara
municipal. O processo de acesso a terras era distinto, por exemplo, “do sistema de atribuição
de solares utilizado nas cidades hispano-americanas – onde o status de vecino, esteve, durante
vários séculos, e em diversas regiões, intrinsecamente atrelado ao direito de obter uma
concessão gratuita de terreno”.1402

Figura 17 - Demarcação do perímetro do rossio de Mariana. Destaque para área urbanizada central, parcelas
agrícolas em verde, e os Morros de Santana, Mata Cavalos e Passagem em pontilhado. 1403

É possível articular a relação entre a propriedade urbana e a autoclassificação dos
sujeitos como “moradores” e “vizinhos” em termos de integração comunitária e enraizamento
local, tornando-se “cidadãos”. Como ainda veremos, a noção de cidadania, nos moldes do
Antigo Regime, estaria além de um significado mais restrito empregado aos membros de uma
“elite” que fazia parte do governo local, se referindo a indivíduos que cumpriam certos deveres
e gozavam de privilégios como membros plenos e legítimos da comunidade. O aforamento, por
exemplo, era um vínculo estável entre o foreiro e o imóvel, levando a uma série de direitos de
propriedade. Ao cumprir as obrigações como foreiro, também seria possível gozar de direitos,
1402
1403

Ibidem, p. 17-18.
Fonte: Ibidem, p. 25.

366

como o de se beneficiar de terras comunais, já que “retirar lenhas, madeiras de construção e
outros recursos naturais nos arredores das povoações era uma prerrogativa vital para todos”.1404
Para os habitantes que não obtiveram da Coroa grandes glebas de terras cultiváveis ou
sesmarias, tornar-se foreiro representava oportunidade importante, não sendo, contudo, uma
situação permanente, havendo conflitos.1405
Sérgio Buarque de Holanda ressaltou o papel e as distinções entre “vizinhos” e
“moradores” em estudo sobre São Paulo. Ao recuperar o “sentido castelhano” do primeiro,
segundo a tradição de origens medievais, vigente também em Portugal, e que se
mantinha intacta nas Índias de Castela, aplica-se esse nome ao chefe de família, dono
de bens de raiz, resida neles ou não. Quem aspire à condição de vizinho deve, em
primeiro lugar, estar domiciliado e com família no recinto urbano por determinado
período, e cumprir as obrigações estipuladas no fuero. Entre os privilégios do vizinho,
está o poder participar das eleições, mas a ninguém se isenta do dever de tomar armas
em caso de necessidade pública. [...] Outra parte da população é a que se constitui dos
simples moradores. Em contraste com os primeiros, não dispõem estes forçosamente
de bens fundiários na vila ou seu termo, e podem devotar-se a ofício mecânico ou à
mercancia achando-se, no entanto, excluídos de participarem das deliberações do
Conselho e de acesso, em geral, às magistraturas. No que diz respeito a pagamentos
de tributo e taxa, não se estabelece qualquer distinção entre as duas categorias, e nem
no que toca às obrigações militares.1406

Para o autor, essa clara diferenciação e hierarquização entre as duas categorias de
habitantes não se aplicava à América portuguesa, visto que moradores poderiam estar
associados aos privilégios e deveres que em Castela pertenciam apenas ao vecino. Em Portugal,
ter habitação permanente era condição necessária para a vizinhança. Tais significados
intrínsecos às categorias de habitação, de raízes medievais, poderiam ser norteadores, mas eram
ressignificados no tempo, em novos contextos, e manipulados pelos agentes coloniais. É nesse
sentido que propomos a compreensão da vizinhança e da comunidade, pensando laços e
sociabilidades que se entrecruzavam com a vida associativa.1407 Angelo Torre enfatizou a
importância de conceitos como localidade, coletividade, comunidade e vizinhança,

1404

Ibidem, p. 18.
É interessante reforçar que as câmaras foram instituídas em povoações já existentes, levando a contendas. “Isso
significa que o patrimônio fundiário municipal, atribuído pelo rei à câmara recém-criada, veio se sobrepor a
concessões régias anteriores, de outra natureza: terras agrícolas (sesmarias) e terras auríferas (datas minerais). Ora,
sobre estes tipos de concessões não recaíam foros: os detentores de sesmarias deviam pagar apenas o dízimo, e os
mineradores pagavam somente o “quinto” do ouro (20% do metal extraído) à Coroa.” Ibidem, p. 19.
1406
Ibidem, p 85.
1407
Sérgio Buarque não deixou de esboçar o processo de nascimento das povoações, com o crescimento do número
de novos casais e a ereção de igreja. “Mas não se espere provisão de capela curada antes de achar-se o sítio
razoavelmente povoado e com renda regular, mesmo porque não haverá de despachar o Ordinário qualquer petição
com tal objeto antes de assegurar-se de ali existirem recursos para conhecenças ou aleluias e pé de altar capazes
de sustentar um cura de almas ou ainda pessoa bonada para padroeira do templo e que se obrigue a dotá-lo com
aquela decência que pede o santo ministério. [...] Por vezes, é o próprio fundador da capela quem meticulosamente
irá zelar pelo seu aumento e permanência”. Ibidem, p. 92.
1405
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fundamentais ao pensarmos as irmandades, instituições “construtoras de lugares”, por meio de
suas práticas e da formação de alianças entre sujeitos e grupos.1408
De acordo com Tamar Herzog, havia distinção e, ao mesmo tempo, relação entre
cidadania local (vecindad) e qualidade de membro da comunidade do reino (natural).
Amparados em suas discussões sobre os contextos hispânico e português, interpretamos as
representações crioulas, sob a identidade devocional mercedária, pela reunião de significações
que forjavam sua categoria, como moradores associados à localidade, nascidos em território
português e vassalos do rei (lealdade). Como temos demonstrado e ainda aprofundaremos no
próximo capítulo, as irmandades eram meios de participação, organização e integração a uma
comunidade política, que, em uma sociedade dinâmica e fluida, estavam articuladas a outros
vínculos e experiências, como residência continuada, matrimônio, desempenho de ocupações e
serviços necessários ao “bem comum” (mérito) e posse de bens de raiz.1409 Vale ressaltar
também que, na segunda metade do século XVIII, discutia-se sobre a “utilidade dos povos” em
meio à “abundância de súditos”, e visões negativas se constituíam em torno dos sujeitos que
não estavam devidamente integrados, não trabalhavam, não eram produtivos, nem casados.1410
Dito isso, cabe retornarmos à análise dos sodalícios no cenário urbano. Como poucos
registros de entrada da Irmandade das Mercês de Mariana definiram local de moradia, sendo
mais comum a referência aos pontos mais afastados e não ao núcleo urbano central, a pesquisa
de Cláudia Damasceno pode complementar a noção da topografia social da cidade episcopal.
Para meados do século XVIII, foi utilizado o tombo de 1751-1754, o momento da gênese
(organização e agenciamento inicial) da agremiação mercedária, ainda nem possuidora de
capela própria. A autora demarcou a relevância do cruzamento de diferentes tipologias
documentais a fim de revelar imagens da vida cotidiana, tendo como partido, por exemplo, as
ainda pouco analisadas relações de vizinhança.1411 Nesse caminho, não deixou de destacar que,
para além dos serviços agrominerários, africanos e afrodescendentes, cativos, libertos ou livres,
ocupavam e ressignificavam todo o cenário urbano, atuando em suas irmandades e também nos
ofícios mecânicos, como na própria construção dos edifícios e elementos de infraestrutura que
davam corpo às vilas ou mesmo no transporte de mercadorias e comércio varejista,

1408

TORRE, Angelo. Faire communauté. Confréries et localité dans une vallée du Piémont (XVIIe - XVIIIe siècle).
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année, p. 101-135, 2007/1.
1409
HERZOG, Tamar. Ciudad y ciudadanía en el mundo hispano y atlántico. Anuario IEHS 25 (2010), p. 167-177.
Ver também: HERZOG, Tamar. La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno
a las categorias sociales y las redes personales. Anuario IEHS 15, p. 123-131, 2000.
1410
Cf. FRANCO, Renato. Riqueza, pobreza e infância: o reformismo ilustrado português e a utilidade dos
expostos. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 26, supl., p. 109-127, dez. 2019.
1411
FONSECA, Cláudia Damasceno. Propriedade fundiária e topografia..., op. cit., p. 17.
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sobressaindo-se, neste caso, muitas mulheres. Algumas instalaram vendas em suas casas,
estabelecendo interação entre domicílio e estabelecimento comercial, ampliando o interesse na
apropriação da terra urbana.1412

Planta 1 - Planta da cidade de Mariana, segunda metade do séc. XVIII.
Destaque com seta para Igreja das Mercês (04), templos em vermelho e principais locais de moradia de africanos
e afrodescendentes: Monsus (L), Ribeirão de Mata Cavalos (N) e Ruas Nova (A), da Olaria (D), Direita (B) e da
Sé/Intendência (C).1413

1412

Na vizinha Vila Rica, em 1773, 70% das 697 lojas estavam sob o controle de mulheres. Ibidem, p. 23.
Imagem adaptada, modificada por Vanessa Teixeira e Rafael Garotti. Legenda: 01) Sé; 02) S. Francisco; 03)
Carmo; 04) Mercês; 05) (Arqui)confraria (Cordão de S. Francisco, N. S. dos Anjos); 06) S. Pedro; 07) Rosário;
08) S. Anna; 09) S. Gonçalo; 10) Seminário; 11) Casa do Bispo; 12) Cadeia; 13) Chafariz. A) Rua Nova; B) Rua
Direita; C) Rua da Sé (ou da Intendência); D) Rua da Olaria; E) Travessa de S. José; F) Rua do Rosário; G) Ponte
de S. Gonçalo; H) Rua de S. Gonçalo; I) Ponte do Monsus; L) Monsus; M) Ribeirão do Carmo; N) Ribeirão de
Mata Cavalos; O) Ponte de S. Anna; P) S. Anna. Fonte: Planta da cidade de Mariana, segunda metade do séc.
XVIII. Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro. In: FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op.
cit., p. 92. Cf. Planta georreferenciada com categorias sócio-profissionais dos foreiros. FONSECA, Cláudia
Damasceno. Propriedade fundiária e topografia..., op. cit., p. 26. As plantas temáticas permitem analisar “o
número de ruas existentes no período, a proporção de lotes vagos, a fronteira pouco nítida entre os espaços urbanos
e rurais ou ainda a distribuição espacial das diversas categorias sócio-profissionais de foreiros”. Ibidem, p. 24.
1413
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A Rua da Intendência e imediações, bem como a Rua Direita, foram locais de moradia
das pessoas mais importantes e com posses, como “doutores” (médicos ou bacharéis em direito)
e “licenciados” (possuidores de licença para exercer função de advogado, ainda que sem
formação universitária concluída). Na Rua Direita foram erguidos os mais vistosos sobrados.
Os militares também eram encontrados nessas localidades, embora os oficiais de alta patente se
concentrassem na Rua da Olaria. Os clérigos habitavam essas ruas centrais, concentrados,
sobretudo, na Rua Direita, Rua Nova e proximidades do Seminário. Esta instituição possuía os
maiores sítios no centro da cidade, havendo poucos terrenos sob a posse de irmandades, distinto
do caso de Vila Rica. As mulheres apareceram de forma significativa, existindo lacunas quanto
às ausências de informações sobre qualidade e condição em muitos registros.
Já quanto à população demarcada como forra, as mulheres libertas apareceram de forma
bastante agrupada em diferentes ruas da cidade, destacando-se a Rua da Olaria e a Rua Nova,
mas também a Direita e a Intendência, dado diferente da exclusividade de integrantes de uma
“elite local” apontada por Ida Lewkowicz para o início do século XIX.1414 No entanto, são nos
bairros afastados nos quais elas estavam mais concentradas, como Rua São Gonçalo e Rosário,
e o bairro de Monsus, semelhante aos membros das Irmandades da Mercês e do Rosário. Dos
678 casos identificados, 112 ou 21% foram de mulheres, e destas, 51 apareceram como pretas
forras e 04 como pardas forras. O número foi superior ao de homens, 18 libertos, 14 pretos e
04 pardos. No Morro de Santa Anna, embora fosse moradia de muitos escravos e libertos –
como os dispersos devotos pretos, crioulos e mestiços ilustrados acima –, houve muitos homens
ricos que por vezes também possuíam casas no centro da cidade. No tocante às terras agrícolas
periféricas, a maioria era pertencente a homens brancos.1415
Por fim, cabe mencionar que a cidade de Mariana foi por vezes retratada entre
regularidades e irregularidades geográfico-urbanísticas. Certas características apontam para
suas particularidades, enquanto outras são comuns a muitos arraiais e vilas. O povoado emergiu
da justaposição de acampamentos próximos ao ribeirão e morros auríferos, sendo que suas vias
principais levavam aos caminhos de arraiais adjacentes e zonas rurais, como São Sebastião,
Taquaral, Antônio Pereira, Itacolomi ou Bucão. O traçado da vila que se tornaria a cidade de
Mariana consistia de um “plano” executado em meados do século XVIII, justificado pela

1414

Cf. LEWKOWICZ, Ida. Vida em família: caminhos da igualdade em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Tese
(Doutorado em História) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.
1415
FONSECA, Cláudia Damasceno. Propriedade fundiária e topografia..., op. cit., p. 27.
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elevação à condição de sede episcopal. O já citado engenheiro Alpoim, que estava nas Minas
no período, teria sido o encarregado por D. João V.1416
Para a Cláudia Damasceno, o que caracterizaria a cidade por seu caráter “excepcional”
deveria menos à possível contribuição de Alpoim do que aos problemas ambientais em
consequência da mineração, como constantes inundações, que teriam estimulado a
administração municipal e o controle real sobre a ocupação e os usos dos terrenos urbanos.
Mariana não foi uma “cidade planejada” pelo engenheiro e construída rapidamente para receber
o novo bispo. Foi um longo processo, sendo apropriada e ressignificada pelos próprios agentes
sociais. Os danos dos alagamentos ocorreram também no período de transição para cidade
diocesana, tornando-se alvo dos interesses da Coroa, tendo D. João V dirigido orientações sobre
novas ruas e moradias para o governador em 1745, com o intuito de embelezar e expandir o
perímetro central, como praças e edifícios, e para o aforamento de terras que os moradores
pedissem para suas casas. O lento processo teria, ainda, relação com os conflitos e a forte
oposição de algumas autoridades, como o Governador Gomes Freire e os membros da Câmara
de Vila Rica, já que esta localidade também cobiçava o título de cidade-sede episcopal.1417

5.2 Vila Rica Plural: enraizamento institucional e diversidade urbana
Na citada vizinha Vila Rica, a narrativa de origem da devoção mercedária foi alvo de
disputa, com visões controversas. No site do IPHAN consta a informação de uma suposta
“transferência” da devoção da Matriz de Antônio Dias para a Capela do Bom Jesus dos Perdões,
embora não seja possível comprovar.1418 O templo, que também data dos anos iniciais da década
1416

As plantas da vila consistiam em representações de projetos e planos, e devem ser utilizadas pelo historiador
com cautela. “A historiografia veiculou a ideia de que Mariana seria o único núcleo setecentista de Minas Gerais
a apresentar um traçado regular, atribuído a Alpoim. A existência de uma planta que, embora contendo várias
imprecisões, segue as convenções da cartografia militar, reforçou a ideia de uma intervenção urbana totalmente
calcada no projeto do engenheiro. A realidade é, no entanto, bem mais complexa. Se, por um lado, é certo que a
sede do bispado mineiro constitui o exemplo mais evidente e documentado que se conhece de intervenções
regularizadoras em Minas, por outro pudemos comprovar que não se trata de um caso isolado, e que o traçado do
chamado ‘centro histórico’ não deve ser associado exclusivamente ao ‘plano Alpoim’ – sobre o qual, aliás, pairam
várias dúvidas, já que a correspondência oficial demonstra que ele não participou de decisões essenciais, como a
localização da ‘nova praça’ da cidade (a atual praça que reúne a Casa de Câmara e as igrejas de São Francisco e
Nossa Senhora do Carmo)”. FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op. cit., p. 92-93.
1417
Ibidem, p. 93.
1418
A igreja é tombada pelo IPHAN no Livro de Belas Artes, inscrição: 242, de 08 de setembro de 1939, processo:
0075-T-38. “Desta forma, foi encomendado a Antônio Francisco Lisboa, autor do projeto da igreja vizinha de São
Francisco de Assis, o risco para a nova capela-mor, em 1775. Em 1777, as obras foram arrematadas por Amaro
José Nunes, sob a supervisão de Antônio Francisco Lisboa, que executou também, para esta igreja, as imagens de
roca de São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato. Em princípios do século XIX, a edificação sofreu mudanças
radicais, incluindo a substituição das paredes de taipa por alvenaria de pedra [...]. Na ocasião, foi construída
provisoriamente uma única torre em taipa, do lado direito, para as necessidades do culto. A segunda torre foi
construída na segunda metade do século, através de verbas do Governo Provincial. [...] A fisionomia atual da igreja
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de 1740, foi doado à Irmandade apenas em 1760 pelo padre José Fernandes Leite, falecido em
1768.1419 Para o recebimento, a irmandade teria de acatar algumas exigências deixadas, como
uma capelania de missas em data específica e a presença de dirigentes brancos na
associação.1420 É preciso ter em vista a dinâmica de fundação de capelas nas Minas Gerais,
ressaltando as possibilidades de controle de recursos econômicos e o exercício do poder político
e simbólico por meio de relações pessoais, conflitos, estratégias e negociações.
Nos sertões das Minas, comumente, um senhor poderoso instituía a capela, formando
um patrimônio em terras e/ou benfeitorias, cujo rendimento manteria os ofícios
religiosos. Era uma prática o instituidor tornar-se o administrador dos bens vinculados
à capela, e talvez legar esta função aos herdeiros ou familiares. A princípio, isso exigia
que se requeresse ao rei o direito de padroeiro (ou de padroado) vitalício da capela,
que, ao ser concedido, legitimava a pretensão do administrador de controlar as rendas
do patrimônio e de apresentar o capelão para ser provido. As rendas eram asseguradas
com o virtual monopólio do comércio local, aluguéis ou foros de casas (e ranchos),
pagamentos por usos de terras e águas, e até interferência direta na produção
agropecuária e artesanal e nos arruamentos do entorno.1421

Para o proprietário e administrador José Fernandes Leite, era vantajoso possuir
irmandades alojadas no templo que arcassem com pagamentos para seus serviços de capelão.
No entanto, de acordo com discussões de reuniões da Mesa Administrativa, nem sempre foi
possível manter as dívidas quitadas em dia, até que os atrasos de pagamento chegaram aos
tribunais. No ano de 1759, uma ata do dia 08 de setembro registrava que a confraria possuía
dívidas com o padre, que ocupava cargo de capelão há muitos anos. O preço estipulado no
ajuste era de uma libra de ouro, como ocorria com comissários das ordens terceiras.1422

de Nossa Senhora das Mercês muito se difere da primitiva construção do século XVIII. A reedificação do século
XIX, além da [...] construção de um novo frontispício, implicou em total reformulação do jogo de volumes, pela
mudança de orientação do edifício. Seu aspecto hoje se assemelha ao da Matriz de Antônio Dias, mas em termos
de planta apresenta uma diferença significativa, que é a ausência de corredores laterais ao longo da nave. Uma
curiosidade à parte, são as pinturas simulando janelas com almofadas e bandeiras, nas paredes laterais desta igreja,
cuja origem poderia estar ligada à mudança de orientação do edifício, verificada em princípios do século XIX”.
Cf. http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1373. Acesso em 01 abr. 2021.
1419
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1420
“Las capellanías son fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja de certo número de misas u otras
cargas espirituales que debe cumplir el poseedor en la forma y lugar previstos por el fundador. Por tanto, el
fundador segregaba de su patrimônio unos bienes que se destinaban a la manutención del clérigo poseedor de la
capellanía, el cual se comprometía a celebrar em una capilla un certo número de misas u otros rituales sagrados
por el alma del fundador y normalmente también de su família”. PÉREZ, Candelaria Castro; CRUZ, Mercedes
Calvo; SUÁREZ, Sonia Granado. Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de
fundación. AHIg, 16, 2007, p. 336. Ver também: TORRES, Ángela Patricia Santos. Una aproximación económica
y religiosa al funcionamiento de las capellanías de misas en la ciudad de Vélez 1720 – 1750. Anu.hist.reg.front, v.
17, n. 01, p. 45-75, 2012.
1421
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Fronteira e instituição de capelas nas Minas, América Portuguesa. América
latina em la História Econômica, n. 35, p. 273-296, enero-junio de 2011, p. 278-279.
1422
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
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Anos depois, em 02 de agosto de 1764, a irmandade se reunia na casa do consistório
para efetivar uma compra de edifícios de seu capelão. De acordo com o relato, o padre Leite
não tinha dúvidas quanto à venda das duas moradas de casas, uma na qual morava o Capitão
Caetano de Sá Ferreira e outra sita ao pé da capela, na qual ele mesmo residia. Também seria
vendido um órgão grande e afinado e algumas coisas mais. Para tanto, era preciso recorrer aos
irmãos para que colaborassem nas esmolas. No mês seguinte, outra reunião mencionava a
compra das casas com seus quintais, junto da capela, bem como outras de sobrado no bairro do
Virassaias daquela freguesia. A quantia estipulada era de cerca de seis mil e quinhentos
cruzados. Uma parte do valor já estava paga, de dois mil cruzados, e o restante seria dividido
em pagamentos iguais no prazo de cinco anos. Em 13 de junho de 1765, contudo, José
Fernandes Leite movia duas demandas distintas à irmandade, uma para as despesas da capela e
outra para um libelo solicitando o que lhe era devido de pagamentos atrasados. Segundo os
irmãos, ele pedia uma quantia superior às dívidas existentes, sendo considerado um pleito
injusto. O procurador João de Barros Correa ficava encarregado das demandas, recebendo o
pagamento de vinte oitavas por cada ano de serviço, enquanto durassem os processos.1423
Em reunião de 1768, na qual esteve presente o inventariante do padre José Fernandes
Leite, a referida capela e todos os seus pertences já se achavam sob posse da agremiação há
alguns anos, do tempo em que o testador lhe fez o benefício em escritura pública, fazendo termo
de aceitação da celebração anual da missa cantada no dia da invenção da santa cruz, todo 03 de
maio – data em que se festejavam o Senhor dos Perdões –, em função da alma do testador, e da
condição de que homens brancos atuassem na administração do templo. Em outra ata os oficiais
se reuniam com o depositário e inventariante dos bens, sendo determinado que daquela capela
não pudessem ser expulsos, pelas menos jurídicas causas que o testador tinha proposto em juízo,
e sem que os confrades desistissem de seus direitos adquiridos, se referindo, ainda, a um direito
proveniente de uma sentença que obtiveram em parte, embora não haja maiores informações.
Possivelmente reivindicavam maior autonomia quanto à determinação de oficiais brancos, que,
como vimos, dividiram espaço com os crioulos. Também era acordado que não alterassem o
compromisso e declarado que, enquanto lhes fosse útil, faziam aceitação da capela e paramentos
do culto divino. Fazia-se, assim, a entrega de todas as chaves, alfaias e bens.1424

1423

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1424
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
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Um novo termo registrava a propriedade das casas arrematadas para a irmandade, de 28
de maio de 1769. Informava o procurador que foram arrematadas as casas do falecido José
Fernandes Leite, pelo irmão Manoel Pinheiro de Faria, no preço a que estavam avaliadas, de
duzentos e noventa mil réis, e mais meia pataca acima pela avaliação. Como naquele instante
não havia ouro em cofre, todos pediram ao tesoureiro Bernardo Gonçalves Veiga que
satisfizesse a Manoel Ribeiro de Miranda na quantia prometida, correndo o empréstimo com os
juros da lei. Nos dias 15 e 16 de junho daquele mesmo ano, também se reuniriam para acertar
mais questões referentes à doação da capela deixada em testamento e inventário no Juízo
Eclesiástico da vila. Os confrades fizeram petição pedindo para verificar tudo da verba do
testamento e o Vigário da Vara João de Oliveira Magalhães “mandou dar passe” da capela e
seus pertences à irmandade. A agremiação recebeu o templo como doação, embora também
tenha arcado, mesmo sem ter recursos financeiros disponíveis, com somas necessárias a outros
pagamentos, como as casas deixadas pelo clérigo.1425
Outros conflitos se desenrolaram com a posse do templo. Em 09 de novembro de 1766,
em observância ao livro quarto, título 45, número 812 da Constituição do bispado, era decidida
a eleição de sepulturas para os enterramentos dos membros na Capela dos Perdões, onde o
grêmio já possuía covas. A doação da capela já havia sido confirmada pelo prelado, sendo
passada provisão das doze sepulturas que revalidava a situação.1426 Anos depois, em 26 de
novembro de 1773, diziam os oficiais que há algum tempo, quando estavam facultativamente
na capela, foram compelidos pelo bispo da diocese a assinar termo nos livros da fábrica da
matriz, pagando três oitavas de ouro anualmente por doze sepulturas para seus irmãos falecidos,
ao que obedeceram por carecerem de casa própria. Todavia, os confrades passaram por um
contrato oneroso celebrado com o dono do templo antes do seu falecimento.
Com o óbito do clérigo, os suplicantes legitimaram a posse que já tinham da capela, e,
então, requeriam a dispensa do pagamento das sepulturas, utilizando os exemplos de outras
irmandades, como São José e Rosário, que embora fossem mais antigas e opulentas, nunca
pagaram coisa alguma à fábrica por terem “casa própria”. Como os suplicantes não eram “de
menor condição” que aqueles, recorriam pela isenção de pagamento pelas sepulturas dos irmãos
falecidos. O requerimento teve suas informações confirmadas por pároco e vigário da vara,
recebendo despacho favorável. Apesar dessa resolução, em 10 de novembro de 1782, os irmãos
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1426
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
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ainda debatiam problemas. O procurador avisava que, ignorantemente, a irmandade estava
sendo aconselhada por alguns irmãos a pagarem anualmente as três oitavas de ouro à fábrica da
matriz, a fim de darem sepultara aos falecidos, devido ao termo assinado há muitos anos. Era
informado que tal documento não tinha mais efeito e já se pagavam os foros dos chãos à
Câmara. Era determinado que se buscasse a isenção destes pagamentos anuais, ficando
responsável o tesoureiro daquele ano, Joaquim de Lima e Melo.1427
Questões como reformas e manutenção do templo, ao longo das décadas, também foram
recorrentes.1428 Em 30 de julho de 1793, por exemplo, a corporação informava que estava
cuidando do reparo da capela, já bastante arruinada com o tempo, e, para sua maior segurança
e conservação, concordaram em alterar a porta principal para a parte da rua onde se achavam
as janelas da sacristia, que faziam frente para a rua que ia por detrás da capela de São Francisco
e seguia para a Barra, evitando os ofensivos ventos que entravam pela porta principal, que
pretendiam tapar. Os ventos não deixavam parar as luzes, além de destruírem tudo com as
inundações das águas. Por não poderem os suplicantes inovar coisa alguma do edifício sem
consentimento do Provedor das Capelas, pediam a mercê do atendimento de sua súplica,
recebendo a licença de Antônio Ramos da Silva Nogueira.1429
A notícia da reforma circulou pela vila, gerando uma situação no mínimo curiosa. O
tesoureiro da irmandade, o capitão Joaquim de Lima e Melo, fez uma representação, em 16 de
fevereiro de 1794, a respeito de várias questões que precisavam ser revistas. De acordo com a
narrativa do oficial, Pedro de Lemos esteve na capela afirmando ter comprado de um tal
Bartolomeu umas terras aforadas da Câmara. Era preciso, primeiramente, saber se estavam
mesmo aforadas e o preço da braça. Pedro de Lemos queria que a irmandade fizesse negócios
com ele, por saber da vontade do grêmio em modificar a porta da capela. Alegava o tesoureiro
não ser a irmandade senhora do território, mais do que o que ocupava com a capela, adro e
quintal. Portanto, seria inútil o pagamento de foro, já que não poderia a corporação possuir ali
casas ou edifícios. Não sendo convencidos pelas intenções do sujeito, os oficiais acordavam ser
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica; Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817,
cx. 03, prat. 41, est. 09; Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
1428
Uma listagem da documentação de obras e de artistas ou oficiais que trabalharam no templo pode ser
encontrada em: TRINDADE, Cônego Raymundo. Igreja das Mercês..., op. cit.
1429
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09. Em 1793 o juiz apresentou requerimento despachado pelo ouvidor para mudança da capelamor e porta principal. Há outro enviado ao Conselho Ultramarino. Cf. AHU. [ant. 1805, Fevereiro, 28]
REQUERIMENTO da Irmandade de N. S. das Mercês, sita na capela do Senhor Bom Jesus dos Perdões, limite da
freguesia de N. S. da Conceição de Vila Rica, solicitando licença régia para reedificar a referida capela, mudando
a porta principal para o sul. AHU-Minas Gerais, cx. 174, doc. 57.
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melhor não comprar ou impedir a venda, “deixando que o tempo mostrasse tudo”. E requeriam
que todas as obras fossem postas em praça, arrematadas a menor custo.1430
A grande preocupação com a situação da capela e as obras necessárias foi exposta em
muitas narrativas, como nas soluções pensadas para o arrecadamento de recursos financeiros
para custear as reformas. Uma saída encontrada foi o peditório de esmolas.1431 Outros termos
também forneceram informações sobre casas pertencentes à irmandade, bem como a venda das
mesmas. Em 1825, por exemplo, abordava-se que a corporação tinha três moradas de casas,
uma na Rua de Água Limpa do Padre Faria e duas no “Morro desta Imperial cidade”, sendo de
responsabilidade do procurador a venda e a entrega dos valores arrecadados para pagar dívidas,
como a um tal Santiago. Em 1826, o procurador Geraldo Rodrigues de Souza lembrava da posse
das casas, já muito danificadas e que não davam lucro algum, sendo a venda um meio mais útil.
No mesmo ato aparecia o capitão José Ferreira Santiago, citado anteriormente, querendo
comprá-las, como de fato as comprou pelo preço das suas avaliações: a do Padre Faria pela
quantia de quatorze mil e quatrocentos réis e as do morro por quatro mil e oitocentos réis.1432
A posse e a venda de casas também foram comuns na Freguesia do Pilar. Em 1801, por
exemplo, os confrades decidiam pela venda de duas moradas de casas na Ladeira de São José,
em função da despesa anual necessária para a reedificação das mesmas. Assim, observava-se
que os rendimentos das casas não eram suficientes para esses gastos, não sendo proveitoso para
a agremiação. Outro motivo para a venda era o cumprimento da lei que proibia a posse de bens
de raiz por irmandades. Contudo, uma anotação posterior informava que o termo não teve
efeito, em razão de terem mudado de ideia.1433 Duas certidões foram confeccionadas por
Cândido de Oliveira Jaques, secretário da Câmara Municipal, a respeito do cadastro, no Livro
Doze do Tombo, de duas moradas de casas na ladeira de São José, em 1828, em nome do
procurador da corporação, e, no ano seguinte, do registro de um terreno misto a sua capela, “de
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
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Na década de 1780 era comunicado, por parte do procurador, que a irmandade havia recebido despacho do
governador D. Rodrigo para possuírem um ermitão para girar com uma caixinha das Mercês pela Comarca,
pedindo esmolas para o suprimento do grêmio. Em 1791 foi enviado requerimento para obter a licença régia. Era
fundamental o recurso a uma licença anual enquanto a oficial não chegava de Portugal. Já em 1799 houve nova
solicitação para terem um pedidor pelas vilas e arraiais da Capitania. O motivo também citado neste documento
era a reedificação do templo, e, como sempre faziam, os crioulos se representavam como uma pobre corporação.
Essas licenças locais foram fornecidas pelo Ouvidor da Comarca e Provedor das Capelas. APNSCAD. Irmandade
de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09; Nº
7.19.26.2. Correspondência recebida e remetida, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1433
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042.
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frente oito braças que parte do Sul com a cortina da rua frente a Palácio, e do Norte com os
quintais dos herdeiros do Capitão João da Silva”, pagando o foro anual de dois mil e
quatrocentos réis. Esses registros mencionavam a importante referência à vizinhança. Em 1831
se revalidava a venda dos chãos da ladeira, cujas casas foram demolidas. A compra era feita
por Antônio Ramos Machado, e, com o pagamento, eram quitadas dívidas, como a do foro.1434
A Irmandade do Ouro Preto esteve localizada, durante suas décadas iniciais, na Capela
de São José, onde já se reuniam outros grêmios compostos por parte da população negra e
mestiça da vila. Durante um espaço de tempo de dois anos, entre 1755 e 1757, os crioulos da
Mercês ocuparam altar lateral na Igreja do Rosário,1435 devido às obras em andamento em São
José, retornando em seguida ao templo do Patriarca. Como temos tentado demonstrar, alianças
e rivalidades entre grupos étnico-sociais subdivididos sob identidades devocionais distintas
eram (re)constituídas conforme as circunstâncias e oscilavam no tempo.
Após uma série de contratempos, em 1773 a Irmandade das Mercês do Pilar organizou,
da mesma forma como os irmãos de Antônio Dias, sua retirada da Capela de São José. A
justificativa era pautada em desavenças e agressões sofridas, em desentendimentos com seus
hospedeiros. Era alcançada a construção de casa própria, para a qual solicitaram ao Governador
sítio próximo ao quartel de guarnição da vila.1436 A licença eclesiástica foi obtida em 08 de
outubro de 1771. No ano seguinte as obras eram iniciadas e em 1773 encaminhava-se petição
para visitação, para que fosse benta e recebesse autorização do traslado da imagem, passada
pelo Vigário da Vara Ignácio de Souza Ferreira, em 18 de dezembro. Nesse ano os irmãos
passaram a celebrar missa com provisão temporária,1437 com cláusula para oficializarem
patrimônio e escritura. Em 1774, o vigário da vara fazia aceitação do mandado de comissão do
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Certidões, 1764-1829, v. 2237, f.
04-05; Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1828-1876, v. 0044.
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membros do Rosário e se tornou a de “melhor e mais comércio” da vila, não foi identificada como moradia de
nenhum irmão das Mercês. VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 111.
1436
O quartel foi posteriormente demolido, em cujo terreno construiu-se a Escola Estadual Dom Pedro II.
1437
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica e Misericórdia. Patrimônio, 1774-1775, v. 0037;
Licenças, 1768-1813 a 1842, v. 2257.
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bispado, apresentado pelos confrades, para proceder à diligência do patrimônio, e, em 09 de
janeiro do ano seguinte, no cartório da Câmara Eclesiástica, faziam-se os autos da escritura.1438
Já desde 1769 eram relatados confrontos na capela dos pardos. Um termo era lançado
em 03 de abril para que o tesoureiro da Irmandade das Mercês assistisse na despesa da demanda
que pretendiam, contra os irmãos de São José, por fecharem a porta da torre e não os deixarem
tocar os sinos. Em reunião na casa de morada do escrivão, ou seja, já fora do espaço sacro dos
hospedeiros, foi requerido pelo procurador José Rodrigues que os membros da irmandade parda
tiveram a ousadia de fechar a porta da torre dos sinos e a da igreja naquele dia, para que não
fosse realizada a missa e nem rezado o terço, como de costume aos domingos e dias santos.1439
Em 1771, era destacado pelo procurador Manoel Pereira que os irmãos estavam em “Capela
alheia recebendo várias descortesias”, sendo necessária a edificação de igreja própria para que
levassem a imagem da Virgem. Ao determinarem assunto de demasiada importância, como a
construção de nova capela, um número considerável de mulheres esteve presente em reunião
de Mesa, assinando o termo ao final.1440 Em outro registro, ressaltaram que eram muitos os

incômodos que padecem com os Irmãos do dito Santo [São José] de que se tem
originado pleitos, rixas e ódios pretendem para evitar estes desassossegos e viverem
com quietação e sossego e juntamente para o aumento do Culto Divino e bem
espiritual das almas erigir uma Capela onde possam colocar a mesma Sra.; e como ao

1438

A Igreja está tombada no Livro de Belas Artes, inscrição: 243, de 08 de setembro de 1939, n. do processo:
0075-T-38. As obras foram “arrematadas por Henrique Gomes de Brito e embora tivessem evoluído rapidamente,
apenas pequena parte da igreja encontrava-se concluída por ocasião da trasladação da imagem de Nossa Senhora
das Mercês da Igreja de São José para a nova capela, em fins de 1773. No início de 1774, Henrique Gomes de
Brito arrematava a obra nos telhados da nave e, em 1782, o carpinteiro Inácio Pinto Lima foi contratado para fazer
o risco do arco-cruzeiro, pregar o forro e assentar os altares. No ano seguinte, o artista Manuel Francisco de Araújo
assume a execução de dois dos seis altares previstos. [...] A adoção da torre única em Nossa Senhora das Mercês,
provocou total reformulação da fachada primitiva, que pode ser constatada pela mutilação do coro”. Cf.
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1372. Acesso em 01 abr. 2021.
1439
Os confrades acordaram que o zelador Manoel Thimoteo da Silva ajustasse o que fosse preciso quanto às
despesas para iniciar o processo. Assinaram o termo Manoel da Costa Ramos (o mesmo que estivera presente nos
principais conflitos da agremiação, tendo ocupado cargos administrativos por vários anos), Domingos Thomé da
Costa, Sebastião Ferreira e Alberto da Costa Homem. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia
de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
1440
Assinaram o capelão Antônio Ribeiro Azevedo, Manoel Teixeira de Souza, Juiz Miguel de Abreu, Miguel dos
Santos [cruz], Eugênio de Morais Rego, Félix Correa da Gama, Sebastião Pereira [cruz], José Rodrigo, Manoel
Theodoro [cruz], José da Costa Ribeiro, Manoel da Costa Ramos, José Coelho de Moura, Miguel Coutinho [cruz],
Mathias da Costa, José Ramos dos Reis [cruz], Domingos Luis Pereira Coelho, Domingos de Gouveia Seras, João
de Araújo Cortes, João Marques [cruz], Vicente Ribeiro de Andrade [cruz], Antônio da Costa Souza, Simão
Rodrigues Coelho [cruz], Vicente Ferreira [cruz], Antônio L. da Cunha [cruz], Eufrásia Maria [cruz], Maria dos
Santos [cruz], Naruza Ramos [cruz], Joaquina da Silva [cruz], Anna Ramos [cruz], Ana Maria Ramos [cruz],
Florência Lopes [cruz], Anna Ramos dos Reis [cruz], Gertrudes[?] Gilvano[?] [cruz], Feliciana Maria da Cruz
[cruz], Penha? De Oliveira [cruz], Isabel do Rosário [cruz], Bernarda Jesus [cruz], Francisca Machado [cruz].
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042. Cf. TRINDADE, Cônego Raymundo. Op. cit., p. 219-220.
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pé dos quarteis dos soldados da guarnição desta Vila tem sítio acomodado para a parte
de baixo deles para a dita obra e fabricando-se ali não causa prejuízo algum.1441

O Senado da Câmara de Vila Rica, no entanto, embargou a construção naquele sítio –
que pertencia à Real Fazenda –, alterando o lugar para “a parte de cima dos quartéis pegados à
Rua Nova”.1442 O local solicitado era mais abaixo, e não acima do quartel, ou seja, mais próximo
ao caminho que ia para o Rosário e as Cabeças, onde residiam inúmeros confrades.1443 A nova
edificação na Rua Nova seria útil para torná-la mais atrativa, visto que os membros que
mencionaram morar por lá datam do ano de 1776 em diante.1444
Já em relação aos locais de morada, cabe mencionar que, quanto à formação do espaço
urbano de Vila Rica, de acordo com relatos muitos antigos, como os deixados pelo jesuíta
Antonil, sua origem estava na união de diferentes aglomerados humanos que emergiam em
função da mineração aurífera nos ribeirões às margens da encosta do Itacolomi. Destacaram-se
ao menos três descobertos de ouro de maior importância, que se tornariam os arraiais do Ouro
Preto, Antônio Dias e Padre Faria. Havia ainda arraiais menores que iam se multiplicando e se
estabelecendo com o aparecimento de ouro e a ocupação de novos agentes coloniais, como o
Tripuí, o Passa-Dez, o Caquende, o arraial dos Paulistas, a Barra, o Alto da Cruz das Almas e
o Bom Sucesso.1445 A formação urbana caminhava paralelamente aos assentamentos formados
pelos caminhos. “Do alto do Passa-Dez e das Cabeças até o Padre Faria e o Taquaral, passando
pelo Ouro Preto e pelo Antônio Dias, a ocupação do espaço acompanhava a vertente do caminho
que seguia pelo ribeirão do Carmo, formando a chamada “estrada-tronco” de Vila Rica”.1446
1441

APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042. Cf. TRINDADE, Cônego Raymundo. Op. cit., p. 219-220.
1442
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042. Cf. TRINDADE, Cônego Raymundo. Op. cit., p. 221.
1443
Antes de partir, em 1772, a confraria afirmava a necessidade de se defender de um libelo com a Irmandade de
São José, a respeito do custeio de sua capela. Os confrades pardos possivelmente exigiam pagamento da Mercês
em relação à sua igreja, que esteve em obras desde décadas anteriores. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês
e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
1444
A irmandade passaria por um problema para a conclusão da capela em 1810. Dois anos antes havia sido
acordado “de empreitada” a obra do “restante do corpo” com o mestre pedreiro Antônio José de Lima. Naquele
tempo ele administrava a fábrica do importante personagem já citado por sua rede de sociabilidades no grêmio,
Coronel José Veloso Carmo, mas a partir de então ficava impossibilitado de seguir com o serviço, por “se achar
fora desta Vila”. De acordo com os oficiais, foram feitas várias tentativas de contato com o pedreiro, recebendo
algumas “respostas frívolas”, e, como a demora vinha causando grande prejuízo, foi resolvido que outros dois
mestres pedreiros avaliassem a obra para sua finalização. Gregório Mendes Coelho e Miguel Moreira avaliaram a
obra feita da arrematação de Antônio José de Lima no valor de sessenta e sete mil e quinhentos réis. APNSP-OP.
Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 17541806, v. 0042; Avaliação de Obras, 1810, v. 2234; Licenças, 1768-1813 a 1842, v. 2257.
1445
VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 51-53.
1446
Ibidem, p. 61-62. Ao analisar o Livro de Tombos de 1737, Tércio Veloso observou que “na época em que o
cadastro foi feito, a divisão de Vila Rica em, ao menos, quatro “bairros” era clara, inclusive para os agentes da
medição: Passa-Dez e Caquende, lugar que ficaria conhecido como Cabeças; o Ouro Preto, que congregava a
região do Rosário, da capela de São José e a região próxima à matriz do Pilar; o Antônio Dias e seu arraial dos
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Além da distância entre os núcleos originários, certos limites e marcos divisórios eram
criados, como praças, largos e pontes. Os núcleos principais, Ouro Preto e Antônio Dias, eram
divididos pela praça no alto do Morro de Santa Quitéria, ao passo que o Alto da Cruz também
dividia Antônio Dias do Padre Faria. A divisa entre Caquende e Ouro Preto era uma ponte que
cortava o córrego, nas proximidades da Capela do Rosário. Essa primeira região reunia
propriedades na entrada da vila, local denominado “alto do Passa-Dez”, indo até o caminho que
levava à capela do Rosário. Tércio Veloso destacou os contornos mais rurais das ocupações do
Passa-Dez e Caquende (Cabeças), e do Padre Faria, Água Limpa e Taquaral.1447 As localidades
periféricas mais voltadas ao plantio, juntamente aos morros da mineração, foram as principais
moradas de muitos membros mercedários. Como também abordou Tarcísio Gaspar, “além dos
núcleos originários que formariam o ‘caminho tronco’ da vila, outros arraiais se implantaram
na Serra de Ouro Preto: Ouro Fino, Ouro Bueno, Ouro Podre, São Sebastião, Santana, Bom
Sucesso, Passa-Dez, Botafogo e Três Cruzes”.1448
Dentre as moradias encontradas estavam os principais distritos já mencionados, mas
também subúrbios e arraiais próximos, diretamente relacionados às atividades agrominerárias.
Para os moradores das áreas mais centrais, havia a nomeação de ruas e indicações de praças,
edifícios, monumentos, caminhos ou até pessoas, listados no quadro abaixo. Na Irmandade das
Mercês de Antônio Dias, o registro de moradia foi discriminado em 2.987 termos, ao passo que
apenas 161 não apresentaram a informação. A experiência dessa agremiação foi sempre
singular quando comparada às outras irmandades mercedárias. Ao confeccionar livros muito
completos, optou-se por evidenciar informações pessoais, relações sociais e vínculos espaciais,
mesmo dentro do perímetro urbano da vila, e, sobretudo, nas localidades mais distantes, como
já demonstramos em outros casos. Devido à sua trajetória ascendente, ao longo de várias
décadas, apresentou um número bastante variado de locais de habitação de membros,
alcançando fiéis de lugares mais distantes do que a agremiação do Pilar. Embora em menor
proporção, verifica-se a extensão territorial adquirida pelas variadas localidades das Comarcas
de Vila Rica, Rio das Velhas, Rio das Mortes e Serro do Frio.

Paulistas; e, por fim, o arraial do Padre Faria, que aglomerava o Alto da Cruz e a região do córrego do Bom
Sucesso, uma região mineradora que existia para além do Padre Faria, e do Taquaral”. Ibidem, p. 105. Esses
núcleos originários distavam cerca de meia légua entre si ou 3,3km.
1447
Ibidem, p. 116-118.
1448
GASPAR, Tarcísio de Souza. Op. cit., p. 104.
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Tabela 19 - Local de moradia dos membros da Irmandade das Mercês de Antônio Dias
Logradouros/Ruas/Arraiais
N.S.C.
Padre Faria
Alto da Cruz
Antônio Dias
Virassaias
Agua Limpa
Taquaral
Barra
Pissarão (Antônio Dias)
Pinheiro (Barra da Freguesia de Antônio Dias)
Arraial do Bom Sucesso
Barro Vermelho (do Padre Faria / Alto da Cruz ao pé da Rua do Salé)
Córrego Seco (do Padre Faria, morro desta vila)
Lages
Arraial dos Paulistas
Chapada do Senhor Bom Jesus das Flores (Taquaral)
Tapanhuacanga1449 do Padre Faria
Três Cruzes (Alto da Cruz)

Número de Membros
245
155
125
108
104
99
98
94
40
24
15
11
11
06
04
01
01

N.S.P.
Ouro Preto
Cabeças
Passadez
Pinheiro das Cabeças
Caquende do Ouro Preto
Rosário do Ouro Preto
Pinheiro das Cabeças

49
46
04
04
01
24
04
Referência a pontes

Ponte de Ouro Preto
Ponte do defunto Rijo no Padre Faria
Ponte do Padre Faria
Ponte da Barra
Ponte do Palácio Velho

03
02
02
01
01

Referência a igrejas
Próximo à matriz de Antônio Dias
Próximo à matriz de N. S. do Pilar do Ouro Preto
Próximo à Igreja de N. S. das Dores
Próximo à Igreja de São Francisco
Próximo à Igreja do Padre Faria
Próximo à Igreja de São José
Próximo à Igreja do Rosário de Ouro Preto
Próximo à Igreja de São Francisco de Paula
Próximo à Igreja do Taquaral

12
05
03
03
02
02
01
01
01

Referência a praças, edifícios ou monumentos
Praça
Palácio Velho
Paço de Antônio Dias
Casa de Pedra / Casa de Pólvora / Gambá

67
24
22
17

1449

Nome dado a pontos mais elevados de exploração por extração de ouro, diferente dos serviços nos ribeiros. O
topônimo era mais utilizado para áreas de mineração com predominância dos adventícios emboabas, enquanto os
paulistas exploravam ribeiros aluvionais. Ibidem, p. 98-118.

381

Quartel Militar desta Vila / Rua do Quartel
Olaria
Casa de Câmara / Rua da Casa de Câmara
Palácio
Chácara do Campo Alegre adiante do Gambá
José Correa/Sítio de José Correa
Chafariz da ponte de Antônio Dias
Largo de Antônio Dias
Cadeia
Casa do Contrato atrás da Cadeia
Estalagem ao pé da cadeia
Hospital desta Vila
Palácio do general Luiz Diogo Lobo da Silva
Travessa da Praça da Cadeia

05
05
04
04
03
03
02
02
01
01
01
01
01
01

Referência a caminhos
Caminho Novo
Caminho Novo do Alto da Cruz
Caminho Novo do Padre Faria
Caminho das Lages
Caminho da Barra
Caminho da Barra - Jogo da Bola
Caminho Novo da Água Limpa
Caminho Novo de Antônio Dias

26
16
07
03
02
02
01
01

Referência a ladeiras
Ladeira de Ouro Preto
Ladeira de Simão da Rocha (Próxima à Rua de São José)
Ladeira de São José
Ladeira do Padre Faria
Ladeira dos Caldeireiros de Ouro Preto
Ladeira da Capela de São Francisco
Ladeira da Casa de Câmara

19
07
04
03
02
01
01

Fraldas dos Morros
Fraldas do Morro (desta Vila)
Fraldas do Morro do Padre Faria
Fraldas do Morro de Antônio Dias
Fraldas do Morro de Henrique Lopes desta Vila
Fraldas do Morro do Alto da Cruz
Fraldas do Morro da Piedade
Fraldas do Morro da Queimada
Fraldas do Morro das Lages
Fraldas do Morro de Agua Limpa de Ouro Preto
Fraldas do Morro de Santa Ana
Fraldas do Morro do Caminho Novo
Fraldas do Morro do Palácio Velho

26
23
09
06
04
01
01
01
01
01
01
01

Morros
Morro da Queimada (Freguesia de N.S.C.)
Morro de São João / Ouro Fino (Freguesia de N.S.C.)
Morro de Santa Ana
Morro de São Sebastião (Tanque / Ouro Podre - Freguesia de N.S.C.)
Morro da Piedade ou Piedade do Padre Faria (Lavras Novas deste Morro)
Morro do Ramos (Freguesia de N.S.P.)
Morro desta Vila
Morro da Pedra Branca (em Santa Ana)
Morro das Lages (Freguesia de N.S.C.)

117
88
65
61
22
16
16
13
13
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Morro
Morro das Lavras Novas desta vila
Ouro Bueno1450
Morro do Areal / Areao
Morro do Baiacu do Ouro Fino (Freguesia de N.S.C.)
Morro do Padre Faria
Morro da Sarapieira (Queimada – Freguesia de N. S.C.)
Água Limpa do Morro de Ramos (Freguesia de N.S.P.)
Morro do Córrego Seco
Morro do Moinho de Vento
Morro do Pau Doce
Saramenha
Água Limpa do Veloso
Botica do Morro de São Sebastião/Tanque (Freguesia de N.S.C.)
Morro de Antônio Dias
Morro do Caminho Novo
Morro/Campo do Raimundo no Morro de Ramos (Freguesia de N.S.P.)
Pé do Morro
Itacolomi
Sumaré
Morro acima do Palácio Velho
Morro da Jacotinga desta Vila
Morro da Mata
Morro da Passagem de Mariana
Morro da Taquara Queimada
Morro do Carrapato (Santa Ana)
Olaria do Morro da Cava desta Vila

09
08
08
07
06
06
06
05
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01

Rua Direita
Rua Direita de Antônio Dias
Rua Direita de Ouro Preto
Rua Direita da Casa de Câmara
Rua Direita
Rua Direita da Praça

70
67
15
07
04

Ruas
Rua dos Paulistas
Rua Nova (Freguesia do N.S.P.)
Rua de trás de Antônio Dias
Rua de São José (Freguesia do N.S.P.)
Rua de Santa Quitéria (Freguesia do N.S.P.)
Rua do Salé
Rua de São Francisco
Rua dos Perdões
Rua do Bonfim
Rua do Carmo (Freguesia do N.S.P.)
Rua das Dores Velha
Rua das Flores (Freguesia do N.S.P.)
Rua do Hospício
Rua do Sacramento, atrás da Igreja do Rosário (Freguesia do N.S.P.)
Rua do Trapiche
Rua do Bom Despacho
Rua atrás desta Vila
Rua da Barra

124
55
44
42
38
25
14
13
10
08
04
04
03
03
03
02
01
01

1450

Referente à sesmaria do Tenente Félix de Gusmão e Bueno, às margens do Tripuí (atual bairro do Morro de
São Sebastião). Havia ainda a exploração de uma olaria, o que levaria ao toponímico “Olaria” no bairro do
Passadez. Cf. CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Op. cit., p. 20.
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Rua do Vigário (Freguesia do N.S.P.)
Rua dos Caldeireiros
Rua que vem para esta capela
Beco da Lapa

01
01
01
01

Outras localidades
Lavras Novas do Campo / Chapada das Lavras Novas, Freguesia/Arraial de
Itatiaia (Comarca de Vila Rica)
Arraial de Passagem (Comarca de Vila Rica)
São Caetano (Comarca de Vila Rica)
Mariana (Comarca de Vila Rica)
S. Gonçalo do Rio Abaixo (S.ta Bárbara do Mato Dentro, Rio das Velhas)
Antônio Pereira (Comarca de Vila Rica)
Congonhas do Campo (Comarca de Vila Rica)
Itaubira (Comarca de Vila Rica)
Mata Cavalos (Comarca de Vila Rica)
Rio das Pedras (Comarca do Rio das Velhas)
Paraopeba da Boa Morte (Comarca do Rio das Mortes)
Borda do Campo (Comarca do Rio das Mortes)
Catas Altas de Itaberaba (Comarca do Rio das Mortes)
Catas Altas da Noruega (Comarca do Rio das Mortes)
Braga
Inficionado (Comarca de Vila Rica)
Sumidouro (Comarca de Vila Rica)
Capão da freguesia de Itabira (Comarca de Vila Rica)
Catas Altas do Mato Dentro (Comarca de Vila Rica)
Manja Légua (Comarca de Vila Rica)
Piranga (Comarca de Vila Rica)
Remédios (Comarca de Vila Rica)
São Gonçalo do Tejuco (Cachoeira do Campo, Comarca de Vila Rica)
Pinduca (lugarejo)
Curral del Rei (Comarca do Rio das Velhas)
Freguesia de Santo Antônio do Curvelo (Comarca do Rio das Velhas)
Maquiné, freguesia de Santo Antônio do Curvelo (Rio das Velhas)
Paracatu (Comarca do Rio das Velhas /Paracatu)
Sabará (Comarca do Rio das Velhas)
São João do Morro Grande do Caeté (Comarca do Rio das Velhas)
São João Del Rei (Comarco do Rio das Mortes)
Bichinho (Termo da Vila de São José do Rio das Mortes)
Freguesia de N. S. do Livramento de Piumhy (Comarca do Rio das Mortes)
Mata do Rio São Francisco, freguesia de N. S. do Livramento de Piumhy
(Comarca do Rio das Mortes)
Minas Novas (Comarca do Serro Frio)
Vila do Príncipe do Serro do Frio (Comarca do Serro Frio)

24
14
12
09
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Outros
Nesta Vila/Cidade
Ilegível
Não identificado1451

89
01
01

Como elencado acima, os membros estiveram concentrados na Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição, destacando-se Antônio Dias, Padre Faria, Alto da Cruz, Virassaiais,

1451

Não localizamos a referência a “Cascalho”.
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Água Limpa, Taquaral, Barra (descendo a Capela dos Perdões) e Pissarão.1452 Dentre os morros
da mineração, estiveram mais presentes no Morro da Queimada1453, no Morro de São João ou
Ouro Fino1454, no Morro de Santa Ana e no Morro de São Sebastião ou Ouro Podre.1455 Embora
a designação mais genérica “Antônio Dias” tenha ficado atrás dos números totais das
referências ao “Padre Faria” e “Alto da Cruz”, percebe-se que ela concentrou mais devotos,
segregados pelas especificações de ruas e outras indicações. O núcleo mais central, que ligava
as duas matrizes, também foi muito ocupado pelos confrades, como as Ruas Direitas de Antônio
Dias e do Pilar e a própria Praça que as dividia. Outra rua que apresentou significativo número
de membros foi a dos Paulistas, também em Antônio Dias. “As vias de maior destaque eram a
Rua Direita e a Rua da Ponte. Por ali se consolidara, entre os anos de 1718 e 1722, uma série
de propriedades foreiras na chamada ‘rua dos paulistas’”,1456 que, como o nome já diz, teve
relação com os paulistas estabelecidos antes da criação vila, explorando as terras minerais.

Os arraiais de Antônio Dias e do Ouro Preto se desenvolveram de formas distintas no
início do século XVIII, guardando o Antônio Dias características dos assentamentos
iniciais, dominados pelos paulistas e ancorado sob os serviços minerais. Nessa região,
deviam existir várias propriedades ali constituídas antes da criação da vila, o que lhes
garantia o direito de isenção dos foros. Além disso, o fato de a câmara não ter
jurisdição para cobrar foros em terras onde existiam serviços minerais pode ter
contribuído para dificultar ainda mais sua imposição nessa região. 1457

Diante disso, justifica-se o fato de Tércio Veloso não ter identificado a região de
Antônio Dias nos aforamentos analisados. E mais, concordamos com a hipótese de que o
histórico da ocupação levaria à dificuldade de imposição da Câmara, o que também diria muito
sobre o próprio perfil dos fregueses que não se subordinavam à paróquia e se envolveram em
inúmeros conflitos por autonomias diversas.

Barra e Pinheiro somados apresentaram número muito significativo de membros. “Outra região que se
destacava pelo tamanho da testada dos lotes era a Barra, no arraial do Antônio Dias, especialmente o logradouro a
que o escrivão se referia como ‘Pinheiro’.” VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 159.
1453
O Morro da Queimada, com uma grande concentração de minas e catas que geraram contendas judiciais,
levaria esse nome após incêndio durante a Sedição de Vila Rica, em 1720. Cf. BUENO, Fernanda Alves de. A
paisagem de Ouro Preto como espacialização do tempo: a experiência e a vivência do Morro da Queimada. Tese
(Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019, p. 154.
1454
O nome “Ouro Fino” foi mais utilizado na segunda metade do século XVIII, enquanto “São João” foi mais
frequente para as primeiras décadas do século XIX. Em alguns casos, foi mencionado “São João do Ouro Fino”.
1455
O termo “Ouro Podre” foi mais frequente ao longo do século XVIII, embora também tenha sido utilizado
posteriormente. “São Sebastião” foi mais comum nas primeiras décadas do século XIX, ou ainda “São Sebastião
do Ouro Podre”. Corresponde a ele um dos primeiros relatos de exploração nos morros, por volta de 1705, e foi
ocupado por grandes mineradores e pequenos exploradores. RESENDE, Dejanira Ferreira de. Op. cit.
1456
VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 122.
1457
Ibidem, p. 121.
1452
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Planta 2 - Recorte da Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar, 1800.
Destaque para templos em vermelho, com setas nas Igrejas das Mercês. Legenda: Círculos demarcando
principais locais de moradia. Os pretos, irmãos de AD: 01) Padre Faria; 02) Alto da Cruz; 03) Antônio Dias; 04)
Virassaias; 05) Agua Limpa; 06) Taquaral; 07) Barra; 08) Pissarão; 09) Praça; 10) Morro da Queimada; 11)
Morro do Ouro Fino/S. João; 12) R. Direita de AD; 13) R. dos Paulistas; 14) R. Direita do OP. Os brancos,
irmãos do Pilar: 15) Cabeças; 16) Rosário; 17) Ouro Preto; 18) R. Direita de OP; 19) Rua Nova; 20) R. de S.
José; 21) Morro de S. Sebastião/Ouro Podre1458

Em contrapartida, os membros da Irmandade das Mercês do Pilar estiveram
concentrados em sua freguesia, apesar da menor quantidade de termos que mencionaram a
habitação em relação à congênere vizinha, como demonstrado na planta acima. Para além da
denominação genérica “Ouro Preto” – de caráter mais urbanizado, evidenciado pelo fato dos
logradouros serem referido por ruas, como as Ruas Direita, Nova e São José –, os devotos
estiveram concentrados nas Cabeças e no Rosário, bem como no Morro de São Sebastião. As
duas ruas nas quais estavam edificadas as Capelas de São José e das Mercês concentraram
significativa quantia de confrades, reforçando a importância dos templos para as dinâmicas
urbanas e para a formação de vizinhanças e comunidades. Quanto ao local que abrigou a Igreja
das Mercês e Misericórdia, era arruamento recentemente aberto, “uma via que ia morro acima
a partir da praça, passando nos fundos do palácio do governo que já existia ali, e ia em direção
do caminho que levava ao arraial do São Bartolomeu”.1459 Neste Arraial seria fundada
irmandade mercedária justamente na década de 1770. Como em outros grêmios, o recurso à
indicação aos moradores “nesta vila ou cidade” foi muito comum. Outra questão é que a
agremiação não alcançou a amplitude de espacialização devocional pela capitania, mantendose na Comarca de Vila Rica ou nas proximidades do Rio das Velhas.
1458

Planta adaptada por Vanessa Teixeira e Rafael Garotti. Fonte: APM. Documentos cartográficos, Vila Rica.
APM – 079.
1459
VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 115. Em comparação, ao pesquisar a Irmandade do
Santíssimo Sacramento do Pilar de Vila Rica, Monalisa Pavonne verificou certa espacialização pela atuação dos
zeladores da bacia dispersos em diferentes pontos da vila, sobretudo em subúrbios e arraiais adjacentes, como
Morros do Ramos, Bonfim e Ouro Podre, Cabeças, Caquende, Rosário, Água Limpa, Boa Vista, Bocaina, Venda
Nova e Botafogo. OLIVEIRA, Monalisa Pavonne. O Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da
Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto (1738). Revista Cantareira, 16. ed., UFF, p. 01-09.
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Tabela 20 - Local de moradia dos membros da Irmandade das Mercês do Pilar
Logradouros/Arraiais
N.S.P.
Cabeças
Rosário
Ouro Preto
Alto do Passadez1460
Monjai (Caquende) 1461

Número de Membros
122
55
52
03
03

N.S.C.
Água Limpa
Antônio Dias
Pinheiro
Pissarao
Alto da Cruz
Virassaias
Barra
Lages

12
08
07
05
04
03
02
01

Referência a ladeiras
Ladeira do Ouro Preto1462
Ladeira de Simão da Rocha (Próxima à Rua de São José)
Ladeira de São José
Ladeira dos Caldeireiros (Ouro Preto)
Ladeira [ilegível]

04
02
02
01
01

Referência a ruas
Rua Direita de Ouro Preto
Rua Nova
Rua de São José
Rua de Santa Quitéria
Rua do Sacramento
Rua dos Paulistas1463
Rua do Jiló
Rua do Vigário
Rua da Bathainha
Rua das Flores
Rua Direita de Antônio Dias (Freguesia de N.S.C.)
Rua do Carmo
Rua do Coxinho
Rua do defunto Vir.o
Rua do Ouro Preto
Rua do Padre Lobo
Rua que vai para o Ouro Preto

54
43
42
10
06
05
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1460

O Passa Dez correspondia a um arraial específico, que, segundo Tércio Veloso, fora referenciado nos
aforamentos em caminhos ou locais próximos do fundo do Morro do Ramos e do Rosário. Sobretudo o “Alto do
Passadez”, “essa região, às portas de Vila Rica, era um lugar onde as percepções do rural e do urbano se
misturavam”. VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 106.
1461
O logradouro referido como “Monjaí” se localizava no alto do Caquende.
1462
“Para a equipe do tombamento, a via até o alto do morro era dividida em duas partes: a “ladeira do Ouro Preto”
e a “Rua Direita da Casa de Câmara”. A “ladeira do Ouro Preto” correspondia ao primeiro lance da subida, uma
parte mais íngreme do morro.” VELOSO, Tércio Voltani. Terrenos Urbanos..., op. cit., p. 112.
1463
Havia rua e arraial dos paulistas nas duas freguesias. Não é possível afirmar a qual se referia, mas supomos
que ao Pilar. Neste caso, “nas proximidades desses dois arruamentos que ligavam a capela do Rosário ao Ouro
Preto, havia um genérico ‘arraial dos paulistas’.”. Ibidem, p. 108.

387

Referência a pontes
Ponte do Rosário
Ponte Seca
Ponte do Ouro Preto
Ponte do [Ilegível]
Ponte dos Contos

14
13
03
02
01

Referência a morros
Morro de São Sebastião / Ouro Podre (Freguesia de N.S.C.)
Morro do Ramos (Freguesia de N.S.P.)
Morro do Pau Doce
Areao
Morro (desta Vila)
Morro de São João (Freguesia de N.S.C.)
Morro/Campo do Raimundo - Morro de Ramos (Freguesia de N.S.P.)
Morro das Lages
Morro de Santa Ana
Morro de Santo Antônio (cidade de Mariana)
Morro de São Vicente
Morro do Baiacu
Morro do Garcia

42
20
11
11
05
04
03
01
01
01
01
01
01

Referência a praças, edifícios, monumentos e pessoas
Bonfim1464
José Correa/Sítio de José Correa/Fazenda ao pé de José Correa
Atrás da Igreja do Rosário
Palácio
Praça
Ao pé da Ponte dos Contos
Caminho Novo
Ao pé da Capela de São José
Ao pé do Senhor do Bonfim
Ao pé do Vale no Simões
Atrás da Matriz do Ouro Preto
Atrás das Mercês
Paço desta Vila
Campo de São José
Em frente de Joaquim José Barroso
Fundão
Sítio dos crioulos desta freguesia
Xarque dos frades

11
08
04
04
04
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Outras localidades
Ouro Branco (Comarca de Vila Rica)
Venda Nova
Cachoeira do Campo (Comarca de Vila Rica)
Inficionado (Comarca de Vila Rica)
Congonhas do Campo (Comarca de Vila Rica)
Rodeio (subúrbios da vila, arraial - Comarca de Vila Rica)
Boa Vista (subúrbios da vila, arraial - Comarca de Vila Rica)
Bocaina (deste Termo - Comarca de Vila Rica)
Capão do Lana (Comarca de Vila Rica)
Arraial da Barra do Bacalhau (Comarca de Vila Rica)
Arraial de Itatiaia (Comarca de Vila Rica)
Arraial de Passagem de Mariana (Comarca de Vila Rica)

04
04
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01

1464

A referência poderia ser das proximidades da Capela do Bonfim, no Pilar, ou da Rua do Bonfim, em Antônio
Dias. Supõe-se que era a primeira opção. Ibidem, p. 166.
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Botafogo (arraial - Comarca de Vila Rica)
Itabira (Comarca de Vila Rica)
Macacos (Comarca do Rio das Velhas)
Bom Jardim
Saboeiro
São Gonçalo do Bação

01
01
01
01
01
01

Nesta Vila/Cidade
Ilegível

148
04

A ausência de explícitos motivos para as mudanças de freguesias, por parte dos
membros das Mercês, permanece como um mistério, mas é possível o levantamento de algumas
hipóteses. A Irmandade de São José parece ter tido origem na matriz de Antônio Dias, em 1725,
mas por volta de 1727 se deslocou para a matriz do Pilar, mudando logo em seguida para sua
capela própria ainda em construção.1465 Em requerimento enviado à Coroa algumas décadas
depois, os confrades representaram-se como legítimos vassalos e nacionais daqueles domínios,
sendo alguns mestres em ofícios mecânicos e artes liberais, além da ocupação de mineiros,
sendo muitos filhos de “homens nobres”.1466 Assim, também indagamos, haveria outros
motivos relacionados à dinâmica urbana, articulando questões políticas, econômicas e sociais
das conformações espaciais distintas, para a escolha de mudança de freguesia em Vila Rica?
Como a própria configuração urbana de Vila Rica, e das outras vilas aqui abordadas, poderiam
relacionar-se às sociabilidades negra e crioula?
A sociabilidade pública ocorria por excelência nas capelas, espaços de irradiação de
hábitos e valores locais, não apenas religiosos. Tem-se na “capela uma das principais formas
de organização e modelo de vida social”.1467 Paralelamente, em muitos casos a administração
local era conduzida pela aliança entre padres e homens poderosos, que instituíam estratégias
econômicas e políticas diversas. A partir da maior mobilidade dos agentes coloniais, “os limites
paroquiais e as demarcações territoriais pretendidas por vigários ou por capelães dependeriam,
em suma, da subordinação dos fieis e dos confrades livres, libertos ou escravos, que passaram
a morar ou percorrer os lugares fronteiriços das paróquias”.1468 A localização das confrarias e
capelas era pensada em relação às adjacências da extração aurífera, aos locais de trânsito de
moradores, viajantes e agentes mercantis, bem como às redes de sociabilidades construídas.

1465

PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 22.
AHU. [ant. 1758, Março, 06]. REQUERIMENTO dos homens pardos da Confraria de São José de Vila Rica
das Minas, solicitando o direito de usar espadim a cinta. AHU-Minas Gerais, cx. 73, doc. 20; [1758, Março, 13]
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição dos homens pardos da Confraria do Senhor São José de
Vila Rica das Minas Gerais, para poderem usar espadim. AHU-Minas Gerais, cx. 73, doc. 27.
1467
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Fronteira e instituição..., op. cit., p. 278.
1468
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos..., op. cit., p. 422.
1466
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No caso das Mercês, os confrades não deixaram de aspirar por lugares de acesso, de
maior densidade urbana e de diversificação ocupacional para seu enraizamento institucional.
Desse modo, para além de uma questão mais prática, como a disputa pelo peditório de esmolas,
por vezes circunscrito às paróquias nas quais estavam localizados, os membros das Mercês em
freguesias opostas poderiam possuir características também distintas. As freguesias diferiam
quanto às estruturas ocupacionais, considerando as particularidades das localidades mais
voltadas à extração aurífera, ao plantio ou às atividades mercantis e aos ofícios, além de
espacialidades que permitiam maior circulação e fluxo de pessoas. Tais questões
encaminhavam e condicionavam escolhas e estratégias dos sujeitos.1469
Iraci del Nero e Francisco Vidal Luna exploraram o levantamento nominativo, por
residências, da área que corresponderia ao perímetro urbano de Vila Rica, em 1804, articulando
os distritos de Antônio Dias, Ouro Preto, Alto da Cruz, Padre Faria, Cabeças e Morros. Um dos
objetivos era verificar a topografia social e ocupacional da vila. Infelizmente, os quesitos
qualidade e condição foram negligenciados na confecção de grande parte da listagem, sobretudo
para crioulos e libertos. Os escravos (cerca de 31,39% da população da vila naquele ano) foram
considerados pelos autores apenas quando esteve explicitada ocupação específica (6,14% do
total de cativos). A ocupação foi constatada também para cerca de 25,21% dos considerados
livres e libertos. Cabe pontuar que terminologias genéricas, abstratas ou ambíguas, mas que
eram muito comuns, foram consideradas como “indeterminadas” pelos autores, como “viver de
sua agência”, “viver do aluguel de casas” ou “do jornal de escravos”.1470
Em números gerais, os habitantes de Vila Rica somavam cerca de 8.867 indivíduos em
1804, com o predomínio da camada de livres e forros (68,61%). As mulheres correspondiam a
51,13% contra 48,87% dos homens. Como se sabe, os homens eram maioria entre os cativos e
minoria entre livres e libertos (57,99% e 44,69$, respectivamente). Tal fato foi relacionado,
ainda, à migração de muitos homens com o decréscimo da mineração. Os núcleos principais
Ouro Preto e Antônio Dias concentravam metade da população. Os livres e libertos foram
numerosos em todas as unidades distritais: Ouro Preto (63,81%), Antônio Dias (68,20%),
Morros (73,20%), Padre Faria (73,35%) e Alto da Cruz (77,85%). Nas três últimas localidades
houve um peso significativo para ocupações como faiscadores, mineradores e roceiros. Nos
morros, o número de homens e cativos foi elevadíssimo, predominando mineiros e faiscadores.
Já nas Cabeças residiam 66,86% de livres e forros, com relevância superior das atividades
artesanais, com número limitado de exploradores de lavras de ouro.
1469
1470

AGUIAR, Marcos Magalhães de. Negras Minas Gerais..., op. cit.
LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci del Nero da. Profissões, atividades produtivas..., op. cit., p. 57-77.
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Também houve marcadas distinções quanto às ocupações desempenhadas por homens
e mulheres, existindo atividades direcionadas a estas últimas, como costureiras, cozinheiras e
lavadeiras. Entre roceiros e lavradores, as mulheres estiveram presentes em número
considerável, já os mineiros e faiscadores foram em maioria do sexo masculino. Homens foram
exclusividade entre os ofícios mecânicos. As atividades comerciais, por sua vez, tiveram forte
participação feminina, como mercadoras de secos e molhados ou quitandeiras. Cargos como
músicos, funcionários da administração civil, clérigos, negociantes e militares foram
particulares aos homens. Antônio Dias e Ouro Preto concentravam a vida administrativa
(85,52% do total de indivíduos integrantes da administração civil), militar (79,20% dos
militares) e eclesiástica (82,50% dos clérigos). A maioria dos profissionais liberais e
comerciantes residia nos dois núcleos centrais. No Alto da Cruz, as atividades comerciais e
artesanais foram mais desenvolvidas do que no Padre Faria e nos Morros, embora ainda se
distancie da quantidade e diversidade verificada em Antônio Dias e Ouro Preto.1471
No tocante à posse de escravos, em Antônio Dias houve um elevado número de cativos,
de forma geral, e, em especial, considerável quantia de escravos pertencentes a um reduzido
número de proprietários. Diferente do Ouro Preto, pois eram baixos os números de mineiros e
lavradores, e, assim, não havia grandes proprietários. Os escravos distribuíam-se em gama mais
variada de senhores, desde homens poderosos da administração pública e militar a forros que
adquiriam cativos.1472 Cristiane Montalvão chegou a conclusões semelhantes em pesquisa dos
tombos de 1809, constatando maior número de militares e de forros em Antônio Dias. Também
foi considerado elevado o número de profissionais livres e oficiais mecânicos, como advogados,
médicos, ferreiros e costureiras. Cerca de 30% do total de foreiros eram libertos (287 sujeitos),
aparecendo um maior número de pardos, seguidos de crioulos, pretos e cabras.1473
De forma comparativa, os locais de moradia mais indicados pelos confrades da
Irmandade do Rosário do Alto da Cruz foram o próprio Alto da Cruz, Padre Faria, Taquaral e
Morros. A proximidade da capela sinaliza para noções de pertencimento e enraizamento
comunitário, a um espaço coletivo de sociabilidade confraternal propício à formação de redes
baseadas em vizinhanças, laços afetivos e convivência cotidiana. Enquanto isso, os crioulos das
Mercês buscaram outras dinâmicas espaciais, reunindo-se nas áreas mais centrais, no “caminho
tronco” da vila. Francisco Andrade e Andressa Antunes apontaram que a localização da capela

1471

Ibidem.
Ibidem.
1473
MONTALVÃO, Christiane. Composição social e distribuição espacial dos habitantes de Vila Rica na década
de 1810. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015, p. 76-77.
1472
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do Rosário do Alto da Cruz – caminho estratégico entre arraiais minerários – foi fator relevante
para a trajetória proeminente da associação. Os morros adjacentes eram ocupados, em grande
medida, por pretos e crioulos escravos e libertos que mineravam ou cultivavam roças.1474
Quanto a isso, Marcos Aguiar já afirmava que as experiências vividas e as identidades
constituídas nos Rosários foram bem distintas.1475
Os morros e a Freguesia de Antônio Dias possibilitavam maior fluxo e trânsito de
pessoas, com autonomia relativamente mais acentuada. A Freguesia do Pilar, por outro lado,
correspondia a uma área mais urbanizada da vila. Para além da casa familiar, o conjunto de
moradores dos povoados de freguesia integrava-se às devoções das capelas instituídas em
comunidade e forjavam suas sociabilidades confraternais. A escolha da localização das igrejas
ocorria com a saída de irmandades das matrizes ou capelas coletivas, se mobilizando para
construírem templo próprio, certas vezes mudando-se para outras freguesias ou arraiais,
ocupando e conectando caminhos.

5.3 O eixo sul: a predominância dos subúrbios e a edificação do sagrado
Como afirmava Kenneth Maxwell, esses “centros urbanos estavam relativamente
próximos uns dos outros e dispostos dos arredores de São João d’El Rei, ao sul, até Sabará e
Tejuco, ao norte. Devido à grande altitude, o clima das cidades era estável, havendo nevoeiro e
nuvens baixas – às vezes até geadas”.1476 A paisagem natural de Vila Rica retratava décadas de
constante movimentação nos serviços minerais, nos leitos dos rios revolvidos ou em encostas
escavadas. A paisagem urbana deteve a atenção de viajantes na primeira metade do século XIX,
que deixaram registros sobre o cenário citadino, como testemunhas oculares com impressões
subjetivas que, como já ressaltamos, deve ser analisada com cautela. Alexandre Mendes Cunha
também demonstrou, a partir dessas narrativas, as visões acerca do espaço físico e da economia
de importantes vilas das Minas Gerais, como Vila Rica e São João Del Rei. 1477 A primeira foi

1474

ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos..., op. cit., p. 424; ANTUNES, Andressa. Op. cit.
AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos confrades..., op. cit., p. 417.
1476
MAXWELL, Kenneth. Op. cit., p. 109.
1477
Os aspectos geográficos, como a vegetação, o relevo e o clima, foram por vezes mais determinantes nas
percepções do que os elementos urbanos propriamente ditos, como, por exemplo, em leituras que atribuíram uma
fisionomia de “tristeza” à Vila Rica. Por outro lado, observações mais objetivas também compunham um quadro
do espaço urbanizado, ao estipularem parâmetros comparativos como obras interrompidas, casas abandonadas ou
em péssimo estado de conservação, ao oposto de casas brancas, bem limpas e caiadas, além de lojas e edifícios
bem preservados. “As expectativas de uma cidade de fausto, construída com os rendimentos do ouro, todavia,
teimaram em trair alguns visitantes mais desavisados, acabando por reproduzir leituras por demais depreciativas,
pouco condizentes com a real condição da cidade.” CUNHA, Alexandre Mendes. Op. cit., p. 131.
1475
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representada a partir de feições decadentes, mesmo diante da importância do comércio,
enquanto a segunda era caracterizada por grande vitalidade.1478
Auguste de Saint Hilaire, em 1816, expôs dados com aproximações demográficas a
respeito de Vila Rica, como a posse de cerca de duas mil casas e população de cerca de oito mil
pessoas (tendo já alcançado vinte mil almas). Destacava ser “a faixa que liga as igrejas matrizes
de Antônio Dias à do Pilar a única parte da cidade que apresentava maior adensamento e
sequência menos interrompida nas construções”.1479 Na iconografia Alexandre Mendes Cunha
verificou a distinção do casario na vila, como a precariedade nas proximidades da ladeira de
Santa Efigênia e mais distante das valorizadas imediações da matriz de Antônio Dias.1480 Muitas
casas foram realçadas por dividirem espaço com as lavras do ouro, indicando “sobreposição de
funções nesses chãos (produção e reprodução da vida), particularmente relevante à
sobrevivência da população mais pobre de Vila Rica”.1481
O autor também articulou a análise da economia mineira em fins do século XVIII e
início de XIX às transferências populacionais dos espaços citadinos do antigo núcleo minerador
para áreas de expansão agrícola (ou eixo sul do território mineiro). São João Del Rei teve sua
ocupação inicial marcada pela justaposição das lavras e dos espaços urbanizados. Os
viajantes1482 não deixaram de observar que um número considerável de pessoas passava os dias
de semana em áreas rurais, enquanto os fins de semana eram reservados para as atividades nos
núcleos urbanos.1483 Embora não dispomos de informações sobre os membros da Irmandade

1478

A Comarca do Rio das Mortes contabilizava, para o viajante, cerca de 200 mil almas, sendo a mais populosa,
apesar de ser inferior em extensão em relação à Sabará e Paracatu. A posição geográfica da comarca e a natureza
de suas riquezas tendem a aumentar o número de habitantes. Cf. SPIX e MARTIUS. Op. cit., p. 194.
1479
CUNHA, Alexandre Mendes. Op. cit., p. 132. Cf. SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas províncias...,
op. cit., p. 70-71.
1480
CUNHA, Alexandre Mendes. Op. cit., p. 134-135. Ver também as pinturas analisadas, como as Vistas de Vila
Rica (Antônio Dias) de Arnaud Pallière, da década de 1820. Outra análise interessante é da obra, da mesma época,
Vista de Vila Rica (Ouro Preto), de Johann Emanuel Pohl. Aqui nos chama a atenção as obras ainda inacabadas
das Igrejas das Mercês e Misericórdia, São José e São Francisco de Paula. Ibidem, p. 132, 134.
1481
Ibidem, p. 135.
1482
D’ORBIGNY, Alcide (1802-1857). Viagem pitoresca através do Brasil. Trad. David Jardim. Belo Horizonte:
Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 1976, p. 146-147; LUCCOCK, John, Op. cit., p. 314.
1483
CUNHA, Alexandre Mendes. Op. cit., p. 127. Dentre os aspectos nunca desconsiderados nos relatos de
viajantes estavam os templos. Quanto à Igreja das Mercês, “situada em local privilegiado na topografia urbana da
cidade, [...] com seu adro e escadaria cenográficos, é visível de diferentes pontos da cidade. Tal localização sem
dúvida favorecia sua aparência original de linhas curvilíneas, como anotou em 1751 o sargento-mor José Álvares
de Oliveira, que a comparou ‘à figura do Panteão ou Rotunda de Roma’”. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro
de; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Op. cit., p. 37. Essa primeira edificação pode ter sido projetada por
Antônio Pereira de Souza Calheiros, autor das igrejas curvilíneas do Rosário do Ouro Preto e São Pedro dos
Clérigos de Mariana, que residia em São José Del Rei no período. Ela foi reedificada a partir de 1818, com frontão
recortado similar ao Carmo. Uma primeira capela com planta curvilínea e uma reforma posterior podem estar
relacionadas à posição de destaque adquirida ao longo da segunda metade do século XVIII e início do XIX, bem
como à intenção de tornar-se arquiconfraria, tendo se agregado à congênere de Antônio Dias, e se agenciado, no
Oitocentos, para alçar ao estatuto de ordem terceira. As obras foram finalizadas apenas em 1853.
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das Mercês de São João, para que pudéssemos visualizar a espacialização de moradias dos
devotos em uma topografia social, alguns registros, em termos de entradas, elencaram locais de
habitação dos mercedários da vizinha São José, que, nas palavras de Saint-Hilaire, era uma vila
pequena, mas com casas muito bonitas e grande igreja paroquial.1484
Houve 311 menções ao lugar de moradia dos membros registrados. Como em Mariana,
a grande maioria foi de habitantes “nesta vila”, de forma genérica, seguida de subúrbios e
arraiais próximos, de nomes como Cuiabá (subúrbios da vila), Córrego, Gritador/Gritadouro,
Bixinho (Bichinho), Mato Dentro (subúrbios da vila), Arião (subúrbios da vila), Coqueiro,
Caxeo (subúrbios da vila) e Elvas. Da mesma forma, a referência à habitação estaria mais
relacionada à demarcação de longas distâncias, apartadas do núcleo urbano central e da
capela.1485 Sede do Termo, na Paróquia de Santo Antônio havia nove capelas filiais, destacandose economicamente pela atividade mineradora, mas, principalmente, pela agropecuária e pelo
comércio com o Rio de Janeiro.1486
Tabela 21 - Local de moradia dos membros da Irmandade das Mercês de São José Del Rei
Número de
referências
47
39
32
29
22
15
11
09
08
07
05
03
02
01

1484

Localidade
Nesta Vila
Cuiabá (subúrbios da vila)
Córrego
Gritador/Gritadouro
Bixinho (Bichinho)
Mato Dentro (subúrbios da vila)
Arião (subúrbios da vila)
Coqueiro
Caxeo (subúrbios da vila)
Elvas
Campo/Campos; Cerra; Pissarra; Rio Acima; Tabaliao/Tabuao (subúrbios da vila)
Candonga; Cangica/Santo Antônio do Cangica (Canjica); Pegabem; Porto; Rio das Pedras; São
João Del Rei
Cajamunho[?]; Carandahi; Invernada; Piedade; “Ponta do Morro”; Ribeirão; Rio Grande; “Rua
de cima”; Trindade; Venda Nova
“Ao pé da matriz”; Arraial da Lage; “Atrás de São Francisco”; Barra do Clua[?]; Biain; Caginça;
Caitetie/Catete[?]; Caitu; Chácara; Chafariz; Conquista; Glória; Goais; Goiazes; Jaguara;
Lagoa; Morumbi; Mosquito; Padre Gaspar; Pedra; “Porto do Veloso”; Praia; Prainha; Ribeirão
de Santo Antônio; Rio do Peixe; Rio Preto; Rua da Câmara; Vafario

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo distrito..., op. cit.
As localidades que compunham o Termo de São José, pelos levantamentos populacionais em fins do século
XVIII e início do XIX, eram Bichinho, Bom Sucesso, Cana Verde, Desterro, Japão, Cláudio, Lage, Lagoa Dourada,
Passatempo, Olhos D’Agua, Padre Gaspar, Prados, Ressaca, São João Batista, São Tiago, Santana do Jacaré,
Perdões, Oliveira, Carmo da Mata, Santa Rita do Rio Abaixo, Santo Antônio do Amparo, Mosquito, Córrego de
Santo Antônio, Capela do Livramento, Capela Sr. Bom Jesus Pequeno, Curralinho, Venda Nova, São Sebastião,
Ressaca da Lagoa Dourada, Ponte Alta, e, por fim, São José del Rei. MALAQUIAS, Carlos de Oliveira.
Remediados senhores: pequenos escravistas na freguesia de São José do Rio das Mortes, c. 1790- c.1844. Tese
(doutorado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
1486
LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Op. cit., p. 385.
1485
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Com núcleo urbano de menor porte, a vila era cortada por um córrego que desaguava
no Rio das Mortes, como apresentado na planta abaixo. O desenvolvimento urbano foi
concentrado em uma margem do ribeiro, onde foram construídas algumas igrejas ao longo da
Rua Direita e adjacências. Em meados do Setecentos foi construído o chafariz de São José na
parte baixa, na margem esquerda do córrego, e, no outro extremo, a Capela das Mercês,1487 de
certa forma “fora da vila”,1488 “em ponto afastado do núcleo, no caminho de saída em direção
ao ‘espaço da produção’” e ao Canjica, importante área de exploração de ouro, bem como
próxima ao trajeto para Prados e de acesso ao “Caminho Novo” para as Minas.1489 O entorno
dessas edificações se configurava em grande espaço aberto ainda não ocupado. Como em casos
analisados, nota-se que o sítio onde foi edificada a Mercês de São José era ponto estratégico,
próximo às áreas da mineração e local de trânsito de pessoas, sendo uma das entradas que ligava
à Prados, que também possuiria uma Confraria das Mercês, por volta de 1784.1490
A Igreja das Mercês de São José, na margem oposta ao córrego que cortava o núcleo,
foi iniciada em 1770 e levaria pelo menos vinte anos para a finalização de seus acabamentos
com pintura e douramento. Segundo Myriam Ribeiro e Olinto Rodrigues, a irmandade se
localizava, anteriormente, na capela do Rosário – no alinhamento da antiga Rua Direita, já
reunindo as agremiações de pretos do Rosário e São Benedito –, tendo surgido, por iniciativa
crioula, em 1754. Caio Boschi, por sua vez, apontou o ano de 1757.1491 Uma data exata de início
da devoção em São José é difícil de precisar, tendo o inventário do IPHAN apontado 1756.1492
Supomos que o mais seguro seria indicar os anos entre 1754 a 1757 como primeiros momentos
de práticas devocionais que reuniam fiéis em torno do culto à Senhora Redentora dos Cativos,
que se seguiram de anos de maior organização até a confecção de Livro de Entradas com início
em 1757, a elaboração de seu primeiro Compromisso datado de 1769, e a edificação de templo

1487

A igreja está inscrita no Livro de Belas Artes, com data de 27 de janeiro de 1964. Em 1952 a fachada teve de
ser restaurada e em 1960 seu frontão foi reconstruído após ter ruído. Cf. IPHAN. Cidades Históricas, Inventário
e Pesquisa – Tiradentes. Edições do Senado Federal, v. 83. Brasília, 2007, p. 147.
1488
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Op. cit.
1489
IPHAN. Cidades Históricas, Inventário e Pesquisa..., op. cit., p. 29. “Os caminhos de acesso à cidade e a
presença de vazios no entorno das edificações implantadas fora do contexto urbano mais imediato (as igrejas de
São Francisco de Paula, das Mercês, Santíssima Trindade e o Chafariz) tiveram ocupação mais recente ou
permanecem ainda sem ocupação”. Ibidem, p. 34. Há a hipótese de que, caso tenha havido uma ocupação dos
entornos, pode ter sido frágil ou rarefeita, não sobrevivendo ao tempo.
1490
O largo da Mercês era integrado ao famoso “Largo das Forras”. Este último, segundo tradição e memória local,
recebeu o nome por ser onde escravizados adquiriam as cartas de alforria e por ser espaço de encontro ou festejos
de africanos e afrodescendentes alforriados. Essas áreas não eram densamente povoadas por casario, sendo terrenos
mais abertos, que passaram por modificação no século XX, com a construção de casas e pontos comerciais.
1491
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Op. cit., p. 127; BOSCHI,
Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 224.
1492
IPHAN. Cidades Históricas, Inventário e Pesquisa..., op. cit., p. 147.
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próprio a partir de 1770.1493 Desse modo, a situação da nova igreja crioula, na topografia das
duas vilas vizinhas, é indicativa de expansão urbana e confraternal, com a proliferação de
templos em decorrência da maior diversificação de grupos étnico-sociais, o que também
ocorreria em outras localidades da capitania, como no Tejuco.

Planta 3 - Demarcação do sítio histórico de Tiradentes - IPHAN, 1997.
Legenda: 01) Igreja da Santíssima Trindade; 02) Matriz de Santo Antônio; 03) Câmara; 04) Igreja do Rosário;
05) Cadeia; 06) Igreja de S. João Evangelista; 07) Igreja de Bom Jesus; 08) Largo das Forras; 09) Chafariz de S.
José; 10) Igreja de S. Francisco de Paula; 11) Igreja das Mercês; 12) Capela de S.to Antônio do Canjica.
Destaca-se a seta na Igreja das Mercês, os caminhos em verde (saída para S. João próxima à Igreja da Santíssima
Trindade), e, em amarelo, a principal área de exploração aurífera (Canjica), saída para Prados e eixo de ligação
com o “Caminho Novo” das Minas.1494
1493

O responsável pela obra de pintura da capela, com a composição harmônica entre forros e talha, foi o Alferes
Manoel Victor de Jesus (1760-1828). O pintor era membro do Rosário, executor do forro da nave desta igreja, e
foi enterrado no templo em 1828. Ibidem, p. 153. Além do forro da nave das Mercês, destaca-se a pintura do forro
em caixotão da capela-mor, com representações de Maria, como realizado também no Rosário. Ele ajustou com a
irmandade toda a obra de pintura da igreja, recebendo prestações anuais até 1825. A fachada do templo é simples,
sem torre, em contraste com a exuberância das pinturas internas, que ornam com o trabalho de entalhamento e
policromia. Possui “frontão de desenho ingênuo, tendo ao centro pequena tarja com as armas da irmandade de
Nossa Senhora das Mercês. A janela do puxado lateral à direita serve de sineira, como em outras igrejas de
Tiradentes.” OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Op. cit., p. 129.
Juntamente à imagem da Senhora das Mercês, com brincos e coroa de prata, nos nichos laterais estão dois santos
da Ordem, São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato, os mesmos representados no forro da nave. As três
imagens são do mesmo escultor, com a identificação de “Mestre de Tiradentes”, que teria atuado em encomendas
importantes entre fins do século XVIII e início do XIX. A fisionomia expressiva de apelo devocional de suas
imagens seria marca registrada do escultor, que permite comparações com o intuito de verificação de autoria. A
imagem de Nossa Senhora do Parto, devoção anexa analisada anteriormente, tem técnica pouco usual de “tela
encolada”, pautada na fixação de retalhos de tecidos úmidos com cola sobre um molde de argila, removido após a
secagem da peça. Outra imagem na igreja é a de São Gonçalo do Amarante. Ibidem, p. 131.
1494
Recorreu-se a esta planta esquemática atual por não ter sido localizada uma da Vila de São José Del Rei,
confeccionada no período estudado. Planta adaptada e modificada por Vanessa Teixeira e Rafael Garotti. Fonte:
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5.4 Os moradores dos becos: espacialização devocional e topografia social do Tejuco
Como ainda não foi possível abarcar o Tejuco na análise das moradas dos membros das
Mercês dos principais núcleos urbanos selecionados, verificamos, de forma geral, a topografia
social a partir de mapa populacional.1495 Em 1774 – cerca de quatro anos antes da ereção da
Igreja das Mercês, com data aproximada de 1778 –, o Intendente dos Diamantes João da Rocha
Dantas e Mendonça deu início a um levantamento de todos os moradores do arraial, por ordem
do Secretário do Ultramar, Martinho de Mello e Castro. Segundo o documento, havia cerca de
500 residências na parte central do retículo urbano, em 19 ruas e 07 becos. A listagem dos
chefes dos domicílios ressaltou qualidade, ocupação, estado civil, número de residentes e níveis
de parentesco. Houve grande protagonismo de mulheres “de cor” e egressas do cativeiro no
perfil de chefes de domicílio, por vezes morando sozinhas, demonstrando a mobilidade
socioeconômica no arraial. Outras habitavam lares compartilhados por livres ou libertos,
parentes, amigas ou agregados. Os escravos não foram arrolados no documento.1496
No mapa dos moradores do Tejuco,1497 dos 511 nomes listados (282 homens e 229
mulheres), 231 não tiveram qualidade referida. Dos que tiveram, 280 casos, constatou-se 51
pardos e 40 pardas; 33 crioulas e 16 crioulos; 07 cabras (todas mulheres); 110 pretas e 23 pretos.
Esse quadro aponta para a fluidez social e econômica atingida no dinâmico arraial diamantífero.
Enquanto isso, 501 moradores não apresentaram condição jurídica definida, apenas 06 mulheres
foram mencionadas como forras, 02 forros e 02 coartados. Sabe-se que apenas livres e libertos
poderiam ser proprietários ou locatários de casas, o que justificaria a ausência da informação,
considerada desnecessária, mesmo com a presença de tantos africanos e afrodescendentes.
Já no que se referia ao matrimônio, 91 sujeitos constaram como casados, e suas esposas
não foram mencionadas em seus registros, mas apenas os filhos, quando existiram. Desse total,
apenas uma era mulher. Também houve 10 viúvos e viúvas, e 01 solteiro. Pessoas com
CAMPOS, Helcio Ribeiro. Transformações urbanas recentes em Tiradentes – MG: anos 80 e 90 do século XX.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 24; IPHAN. Cidades
Históricas, Inventário e Pesquisa..., op. cit., p. 19.
1495
A Irmandade das Mercês do Tejuco possui livro de entradas, diferente do caso de São João Del Rei e de Sabará,
mas ainda não foi possível a realização de um banco de dados dessa documentação, bem como não sabemos se a
informação da moradia era constantemente citada nesses registros. Ao longo da pesquisa tivemos dificuldade em
conseguir a digitalização dos documentos e, em seguida, o Arquivo foi fechado para mudança de localidade e
reestruturação. Soma-se a isso a falta de previsão de retorno das atividades devido à pandemia de Covid-19.
1496
FURTADO, Júnia Ferreira. Quem nasce e quem chega: o mundo dos escravos no Distrito Diamantino e no
Arraial do Tejuco. In: LIBBY, Douglas; FURTADO, Júnia (Orgs.). Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e
Europa, séculos XVII e XIX. São Paulo, Annablume, 2006, p. 43-44.
1497
AHU. [1774] Mapa dos moradores do arraial do Tejuco, conforme cada uma das ruas e becos, de que consta
o mesmo arraial. Ofício do Intendente Geral dos Diamantes, João da Rocha Mendonça para o Sec. de Est. da
Marinha e Dom. Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no qual remete às relações de todos os habitantes da
Demarcação Diamantina. AHU-Minas Gerais, cx. 108, doc. 09, f. 01-09.
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diferentes vínculos dividiam o mesmo teto, e, embora os maridos ou esposas estivessem
subentendidos pela referência ao casamento, outros laços foram apontados, como pais, mães,
filhos, enjeitados, irmãos, cunhados, sogras, netos, sobrinhos, afilhados, agregados, ou, para
além do núcleo familiar extenso, “sócios”, “companheiros”, “camaradas” e “oficiais”. Apenas
86 pessoas moravam com filhos: 34 com um filho, 20 com dois filhos, 11 com três filhos, 10
com quatro filhos, 07 com cinco filhos, 02 com seis filhos, 01 com sete e 01 com oito filhos.
Aponta-se que 501 sujeitos correspondiam a chefes de domicílio, entre homens e
mulheres, e 10 foram listados fazendo referência a pessoa com quem residiam, como agregados.
Dentre estes estavam, por exemplo, os únicos dois coartados, que se encontravam em condição
transitória entre cativeiro e liberdade. Os africanos e afrodescendentes, que, de forma geral,
contabilizavam 280 nomes, estiveram presentes em todos os logradouros elencados, como
visualiza-se na tabela abaixo. As moradias foram denominadas por “casa”, com poucos casos
de “rancho” ou “chácara”. Algumas residências possuíam “fazenda seca”, “taverna”, “carga de
molhados” ou “venda”. Outra informação foi a referência à existência de “caixeiros”.1498
Tabela 22 - Moradores do Arraial do Tejuco, 17741499
Logradouro
Rua Direita
Rua da Ópera
Rua de Luís Gomes
Rua de Julião Antônio
Rua do Padre Manoel da Costa
Rua da Quitanda
Rua da Intendência
Rua das Vendas
Rua do Bonfim
Rua do Padre Bartolomeu
Rua do Contrato
Rua da Abugôna
Rua do Rosário
Rua da Cavalhada Velha1500
Rua do Amparo
Cavalhada Nova1501

1498

Nº total de chefes de
domicílio/moradores
35
07
10
19
25
25
06
10
27
22
17
07
26
15
30
06

Nº de chefes de
domicílio/moradores “de cor”
14
04
05
12
22
07
01
02
12
07
07
03
18
07
20
01

%
40
57,14
50
63,16
88
28,00
16,67
20
44,44
31,82
41,18
42,86
69,23
46,67
66,67
16,67

AHU. [1774] Mapa dos moradores do arraial do Tejuco, conforme cada uma das ruas e becos, de que consta
o mesmo arraial. Ofício do Intendente Geral dos Diamantes, João da Rocha Mendonça para o Sec. de Est. da
Marinha e Dom. Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no qual remete às relações de todos os habitantes da
Demarcação Diamantina. AHU-Minas Gerais, cx. 108, doc. 09, f. 01-09.
1499
AHU. [1774] Mapa dos moradores do arraial do Tejuco, conforme cada uma das ruas e becos, de que consta
o mesmo arraial. Ofício do Intendente Geral dos Diamantes, João da Rocha Mendonça para o Sec. de Est. da
Marinha e Dom. Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no qual remete às relações de todos os habitantes da
Demarcação Diamantina. AHU-Minas Gerais, cx. 108, doc. 09, f. 01-09.
1500
Antigo largo, hoje Praça Dr. Prado. Próximo à Igreja do Rosário e do caminho para Vila do Príncipe. O largo
da Cavalhada Velha era local de encontro de tropeiros para comercializar produtos.
1501
Antigo largo, hoje Praça Barão de Guaicuí.
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Beco da Mandioca
Beco de Custódio Barbosa
Beco da cadeia
Beco da Quitanda
Beco do Padre José Guedes
Burgalhão
Beco de Tomas de Aquino
Beco da Intendência
Campo
Macau
Arraial de Baixo

17
14
05
05
09
32
07
03
20
102
10

13
05
05
04
07
21
06
03
12
58
02

76,47
35,71
100
80
77,78
65,63
85,71
100
60
56,86
20

Os locais de maior concentração da “população de cor” foram os becos, como o da
Intendência e da Cadeia. Em seguida, Rua do Padre Manoel da Costa, Beco de Tomas de
Aquino – supomos que próximo ao lugar onde seria edificada a Igreja das Mercês –, Becos da
Quitanda, do Padre José Guedes e da Mandioca, Ruas do Rosário e do Amparo – onde se
localizavam as irmandades de pretos e pardos – e Burgalhão. Dentre os africanos e
afrodescendentes, destacaram-se os 49 crioulos e crioulas, quantificados em: (04) R. Direita,
(01) R. da Ópera, (03) R. de Luís Gomes, (01) R. de Julião Antônio, (05) R. do Padre Manoel
da Costa, (01) R. da Quitanda, (01) R. do Bonfim, (01) R. do Contrato, (01) R. da Abugôna,
(02) R. do Rosário, (01) R. da Cavalhada Velha, (02) Beco da Mandioca, (01) Beco de Custódio
Barbosa, (02) Beco do Padre José Guedes, (05) Burgalhão, (01) Campo, (16) Macau e (01)
Arraial de Baixo.1502
Alguns desses sujeitos atuaram logo no início da Irmandade das Mercês. A maioria dos
nomes no mapa de moradores estava incompleta, com apenas um sobrenome, o que dificultou
o cruzamento com os oficiais da Mesa Administrativa da primeira década de funcionamento da
corporação. Acreditamos que o primeiro juiz, de 1771, o Capitão Jorge de Lima Rego, é o
mesmo apontado como alfaiate crioulo Jorge de Lima, morador na Rua do Contrato. O capitão
permaneceu no cargo por três anos consecutivos. Ou ainda o segundo juiz eleito naquele ano,
o Alferes Antônio de Oliveira Rabello, que tudo indica ser o mesmo crioulo Antônio Oliveira,
morador na Rua Direita (por dois anos no ofício). Antônio José de Freitas exercera encargo de
juiz, em 1774, após ter sido irmão de mesa no ano anterior, sendo apontado como crioulo
alfaiate, morador no Beco da Mandioca. O juiz de 1775, Manoel Soares Louzada, poderia ser
o crioulo Manoel Soares, carapina, casado e morador em Macau.
Já a juíza crioula Rita Paes de Gouvea consta no mapa como moradora no Rosário. Outra
juíza, Luíza Francisca Coelho, pode ser a mesma crioula Luiza Francisca, chefe de domicílio

1502

Apenas 02 tiveram a condição forra definida e 05 eram casados. Entre os homens, 06 eram alfaiates, 02
sapateiros e 01 carapina. Além disso, 32 crioulos e crioulas alugavam a residência e 14 possuíam “casa própria”.
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na mesma rua. O escrivão Eugênio Alves Maia, que também servira por três anos seguidos,
provavelmente era o crioulo Eugênio Alves, chefe de domicílio no Burgalhão. A irmandade
não possuíra tesoureiro logo de início, aparecendo como eleito, em 1773, Luiz Gomes da
Fonseca, o mesmo que dava o nome à rua na qual era um chefe de domicílio. Neste documento
aparecia como “procurador das irmandades”. Ele se manteve no cargo por muitos anos e decerto
foi importante aliado dos crioulos. Valentim Antônio Gomes ocupou cargo de procurador,
morador no Burgalhão. Um protetor da agremiação desde sua fundação foi o Sargento-mor
Fiscal Bento Joaquim Henriques Ayalla, chefe de domicílio na Rua Direita.1503

Planta 4 - Planta do Arraial do Tejuco, 1784.
Destaque para os templos em vermelho, com seta para a Igreja das Mercês. Legenda: 01) S. Antônio; 02)
Rosário; 03) Bonfim; 04) Carmo; 05) S. Francisco; 06) Amparo; 07) Mercês; 08) S. Quitéria; 09) Casa da Chica
da Silva com capela anexa; 10) Intendência. Em letras, principais ruas e locais de moradia de africanos e
afrodescendentes: Rua do Amparo (A), Mercês (B), Quitanda (C); Carmo (D); Rosário (E); Bonfim (F);
Burgalhão (G), Macau (H); Direita (I).1504
1503

AHU. [1774] Mapa dos moradores do arraial do Tejuco, conforme cada uma das ruas e becos, de que consta
o mesmo arraial. Ofício do Intendente Geral dos Diamantes, João da Rocha Mendonça para o Sec. de Est. da
Marinha e Dom. Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no qual remete às relações de todos os habitantes da
Demarcação Diamantina. AHU-Minas Gerais, cx. 108, doc. 09, f. 01-09; AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês
de Diamantina. Livro de Registro de Juízes e Juízas, 1771-1847, cx. 373, bloco B.
1504
Planta adaptada, modificada por Vanessa Teixeira e Rafael Garotti. Fonte: COSTA, Antônio Gilberto;
RENGER, Friedrich Ewald; FURTADO, Júnia Ferreira; SANTOS, Márcia Maria Duarte dos. Cartografia das
Minas Gerais: da capitania à província. Belo Horizonte: UFMG 2002.
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Como é possível perceber pela planta acima, o Arraial do Tejuco situava-se no
entroncamento de outros três arraiais, o Arraial de Cima, o Arraial de Baixo (imediações da
Igreja do Rosário, saída para Vila do Príncipe) e o Arraial do Rio Grande (próximo ao
Burgalhão/Burgalhau, onde havia a Capela de Santo Antônio, caminho para Minas Novas).1505
As primeiras vias foram criadas para interligar essas povoações. Posteriormente surgia uma
quarta, o Arraial dos Forros ou Macau (onde foi construída a Capela da Ordem Terceira
Franciscana). O Arraial de Cima se localizava em torno da Igreja das Mercês, caminho dos que
iam em direção à Barra do Guaicuí (perto de Pirapora), onde se instalavam os currais para o
gado vindo da Bahia, trecho percorrido por muitos tropeiros e viajantes. “A expansão do Arraial
do Tejuco foi contida por determinações da Coroa, que visava manter o controle de toda a
riqueza produzida.” Os caminhos que ligavam os quatro arraiais periféricos cruzavam-se no
núcleo mais central: Rua do Amparo e Mercês com Quitanda e Carmo.1506 Ou seja,
segundo as condições topográficas e cursos d’água, a malha é formada por sequência
de vias transversais – ruas Direita, Quitanda, Bonfim e Rosário –, dispostas conforme
as curvas de nível e orientadas no sentido noroeste-sudeste, e longitudinais – Contrato,
Mercês, Amparo, Tejuco e São Francisco –, na direção nordeste-sudoeste. Fecha-se a
noroeste em frente à antiga câmara, para se abrir novamente no triplo arruamento em
leque das ruas Macau de Baixo, do Meio e de Cima. 1507

A capela das Mercês se localizava, segundo os irmãos, no terreno junto ao celeiro de
Tomas de Aquino, na rua que ia para os currais, cujo lugar se achava devoluto e não prejudicaria
ao bem público. Foi construída por volta de 1778, no ano de oficialização de sua irmandade
com a confecção do Compromisso, como em São José Del Rei. Os confrades afirmavam já ter
erigido e ornado o templo por concessão do Provedor das Capelas. O risco foi elaborado pelo
Guarda-mor português José Soares de Araújo.1508 A espacialização devocional do Arraial pode,

“A planta do arraial do Tejuco (1784) representa os lotes, as projeções de suas construções e o agenciamento
de hortas e vegetação nos quintais.” MIRANDA, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamantina.
01 ed. Brasília, DF: Iphan / Monumenta, 2010, v. 01, p 35. Cf. Planta georreferenciado:
http://lhs.unb.br/atlas/Início. Acesso 21 jun. 2021.
1506
ALVES, Erika de Paula. Op. cit., p. 72.
1507
MIRANDA, Selma Melo. Op. cit., p. 29.
1508
Igreja tombada pelo IPHAN. Número do Processo: 409-T-1949. Livro do Tombo Belas Artes: Inscr. n. 333,
de 06 dez. 1949. Cf. http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1301. Acesso
em 30 mar. 2021. AEAD. Irmandade de N. S. das Mercês de Diamantina. Compromisso, 1778, cx. 376, bloco A;
Livro de Receitas e Despesas, 1770-1804, cx. 373, bloco A, f. 94v. A capela possui planta em T, desprovida de
corredores laterais, posteriormente abertos em arcadas. De simples arquitetura, como em outras vilas e arraiais, a
capela, de torre central, frontispício tripartido e adro em pequena plataforma se diferencia de outros templos do
Tejuco, com particularidades como torre lateral e painel de alvenaria ligando a torre e o corpo central da fachada.
Estas podem ter sido reelaborações locais de arquitetura lusa, tendo sido possível que um mesmo mestre de obras
português e seguidores tenham realizado os riscos. A pintura de forro, analisada anteriormente, é de autoria de
Manoel Alves Passos, de 1794. MIRANDA, Selma Melo. Op. cit., p. 91; MAGNANI, Maria Cláudia Almeida
1505
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assim, ser observada pela teia formada a partir de subdivisões étnico-sociais, visto que
diferentes grupos se reuniam em igrejas espaçadas em direções variadas, “os pretos do Rosário
a sudeste, os pardos do Amparo a noroeste, os crioulos das Mercês a sudoeste, os brancos
carmelitas e franciscanos, diametralmente opostos a sudeste e noroeste, aqueles mais
exclusivistas que estes”.1509
Já quanto às moradias, ainda que africanos e afrodescendentes se concentrassem em
alguns pontos específicos, destacando-se os becos, estiveram dispostos por todo o espaço
urbano, incluindo ruas de maior importância. Desse modo, destaca-se o protagonismo e o
agenciamento dos crioulos no processo de fundação e institucionalização de suas corporações
e capelas, tecendo trajetórias individuais e coletivas ascendentes, amparadas em sociabilidades
compartilhadas com seus pares e forjando alianças com homens brancos influentes – que não
devem ser vistas apenas como relações clientelares que objetivavam controle e vigilância, mas
interações fluidas, em contatos, prestação de serviços, negócios e benefícios mútuos –, além de
pretos e pardos que, por interesses ou condicionantes diversos, passavam a reunir-se pelo elo
das Mercês.
A partir dessas experiências em distintas dinâmicas urbanas, enfatizou-se como os
confrades das Mercês contribuíram para a composição e a ressignificação do cenário urbano
das vilas, por vezes construindo capelas ou ocupando templos já edificados em locais de maior
densidade populacional, nos percursos que os levavam aos seus locais de moradia e trabalho,
além de caminhos estratégicos que os ligavam a outros arraiais e a rotas comerciais. Na elevação
de suas igrejas, já na segunda metade do século XVIII, também souberam tirar proveito das
localizações mais afastadas, ainda pouco povoadas, que passavam a ganhar vida, ao mesmo
tempo criando raízes e proporcionando o movimento. A moradia e a integração comunitária,
em cruzamento com a sociabilidade religiosa, eram fatores determinantes na própria construção
da categoria crioula, figurando, inclusive, em seu repertório retórico e agenciamento político,
como será demonstrado no próximo capítulo.

Orlando. Cultura pictórica e percurso da quadratura no arraial do Tejuco no século XVIII: entre o decorativo e a
persuasão. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013, p. 129.
1509
Ibidem, p. 48.
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CAPÍTULO 06. OS CRIOULOS EM COMUNHÃO: ECOS DA ILUSTRAÇÃO E
NOVOS HORIZONTES DE LIBERDADE
6.1 Em busca de distinção e privilégios: Antigo Regime e escravidão moderna no Império
Ultramarino português
“Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e será sempre um grande mal.”
A escrava, Maria Firmina dos Reis.1510

As relações escravistas na América portuguesa desenrolaram-se como parte de relações
políticas, sociais e econômicas no conjunto do Império Ultramarino português, associando a
diáspora africana à dinâmica do Antigo Regime, dos contextos anteriores à travessia até as
reorientações culturais, étnicas e sociais no Novo Mundo. Os escravizados oriundos do tráfico
negreiro tornaram-se mão-de-obra predominante e em larga escala, um meio economicamente
proveitoso para os empreendimentos coloniais. O tráfico transformou-se de forma sistêmica em
escravismo, um comércio administrado, fonte de riquezas e lucro – o grande negócio colonial
–, como chamou atenção Luiz Felipe de Alencastro.1511 O trato negreiro ultrapassou os
processos de compra, transporte e venda de africanos para delinear o conjunto da demografia,
sociedade, política, cultura e economia na América portuguesa.
A expansão do Império lusitano e de seu ordenamento jurídico desencadeou novas
relações costumeiras de poder, dentre elas a escravidão, que, segundo Hebe Mattos,1512 pôde
ser somada à lógica corporativa da sociedade. Tal lógica equilibrava o poder real por meio das
autonomias locais e das relações pessoais formadas, uma autoridade de certa forma negociada,
sem deixar de legitimar a supremacia simbólica da realeza.1513 Uma concepção de que o poder
“— Minha mãe era africana, meu pai de raça índia; mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. Eram
casados e, desse matrimônio, nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente a minha
pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas; mas ainda assim,
redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Um dia apresentou a meu senhor a
quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate.” REIS, Maria Firmina dos. A escrava. In: Úrsula e outras
obras. Brasília: Edições Câmara, 2018, p. 164, 172. A literatura é fonte histórica rica para visualizarmos múltiplas
temáticas debatidas nos textos acadêmicos, como a escravidão. E, neste caso, pela escrita de uma mulher negra.
1511
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. cit.
1512
CASTRO, Hebe Mattos de. A escravidão moderna..., op. cit.
1513
Nas últimas décadas foram propostas renovações quanto à análise do que se compreendia por “Antigo Regime”
na Europa ocidental, e uma visão tradicional sobre a centralização monárquica foi questionada em prol das
limitações éticas, doutrinais e institucionais do poder régio. Destacou-se a importância da noção de fidelidade ao
trono, conjugada à percepção dos sujeitos como súditos de um império transoceânico. Uma nova concepção foi
formada tendo em vista uma monarquia corporativa, válida pelo menos até meados do século XVIII. A política
“deixou de ser vista a partir de noções abstratas de absolutismo (e julgada segundo valores do liberalismo
oitocentista) para ser desvendada historicamente, ganhando contornos de uma densa e peculiar arquitetura de
poderes corporativos”. LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas..., op. cit., p. 80. Segundo Júnia Furtado,
tal historiografia somou esforços para compreender como o governo da Capitania de Minas Gerais teria sido uma
experiência ímpar, remanejando os modos de governar no Império, inclusive revigorando a centralização
monárquica. Essa situação, intensificada pelo período pombalino, resultou em revoltas por parte da população.
FURTADO, Júnia Ferreira. Novas tendências da historiografia..., op. cit. Cf. PUJOL, Xavier Gil. Centralismo e
1510
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real se legitimava sob a forma de um pacto garantia a fidelidade em todo o império oceânico.
A sociedade era um todo e suas partes interdependentes possuíam funções específicas por uma
ordem preestabelecida. Composta por indivíduos que formavam vínculos de pertencimento,
como corpos sociais e comunidades territoriais que atuavam em coletividade na vida do reino,
sua dinâmica se constituía pelas relações sociais, alianças e rivalidades. Além do âmbito
familiar, “as relações afetivas estabelecidas nessa sociedade organicamente estruturada podiam
assumir formas diversas, como o apadrinhamento, o clientelismo, o compadrio, o
companheirismo militar, a confraria”.1514
A lógica corporativa1515 corroborava um discurso de legitimidade de hierarquias sociais
e desigualdades, sendo a sociedade um corpo naturalmente ordenado e hierarquizado por
vontade divina, no qual o rei era a cabeça.1516 Nesse sentido, Hebe Mattos questionou a
perspectiva historiográfica que via como contraditória a escravidão associada à consolidação
dos estados modernos, demonstrando a legitimidade e a existência prévia da instituição da
escravidão no Império português como condição básica para o processo de constituição de uma
sociedade católica e escravista. À análise da cultura política do Antigo Regime português
poderia ser equacionada a escravidão, a mestiçagem, a mobilidade econômica e social. Além
disso, “o estatuto de escravo, preexistente enquanto categoria jurídico-institucional no contexto
localismo? Sobre as relações políticas e culturais entre capital e territórios nas monarquias europeias dos séculos
XVI e XVII. Penélope, n. 06, 1991; HESPANHA, António Manuel. A constituição do Império português..., op.
cit.; MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal. O Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, v. 04.
1514
CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitania Sacra, 02 Série, 11,
1999, p. 40. No Antigo Regime instalou-se uma tríade de obrigações, o dar, o receber e o retribuir, a “economia
do dom”, uma relação de troca de favores mútuos. “Esta amizade abrangia níveis tão diferentes quanto são a
relação entre o rei e o vassalo, o pai e o filho, o amigo e o amigo, constituindo uma relação social fortemente
estruturante”. XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. As redes clientelares. In: MATTOSO,
José (Dir.). História de Portugal. O Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, v. 04, p. 342.
1515
Dentre as características da sociedade corporativa, estava a divisão do poder real com os poderes inferiores no
espaço político (famílias, municípios, corporações, universidades, Igreja); a lei estatutária limitada e constituída
pela doutrina jurídica comum europeia; os deveres políticos e jurídicos cedendo espaço aos deveres morais ou
afetivos expressos através das relações sociais; e a proteção dos direitos dos oficiais régios. Entre súditos e rei
existia uma teia de reciprocidades tecida, em que lealdade e submissão se constituíam sob amplo sistema de
mercês. A centralização do poder seria observada pelo fato de Lisboa deter o monopólio formal na elaboração e
manutenção das regras governativas do Império, assim como o monopólio da nomeação dos indivíduos para os
cargos governativos, mas a descentralização ocorreria na administração local pelos oficiais nas colônias em suas
redes de poder. Estas eram um importante dispositivo governativo utilizado pela Coroa para o “bom governo” no
além-mar. Cf. HESPANHA, António Manuel. Antigo regime nos trópicos? Um debate sobre o modelo político do
império colonial português. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). Na trama das redes.
Política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010;
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva; FRAZÃO, Gabriel Almeida; SANTOS, Marília Nogueira dos. Redes de poder
e conhecimento na governação do Império Português, 1688-1735. TOPOI, v. 05, n. 8, p. 96-137, jan.-jun. 2004.
1516
A existência de grupos sociais e a legitimação de suas desigualdades não devem, entretanto, promover análises
que os segreguem. Partir de uma história das elites ou do popular é semear a segregação. Partir das relações sociais
e da interação consiste em partir das ações para, de acordo com elas, estabelecer os critérios de hierarquização,
desigualdade e dependência. IMÍZCOZ. J.M. Élites administrativas, redes cortesanas y captación de recursos en
la construcción social del Estado Moderno. TROCADERO. (19), p. 11-30, 2007; IMÍZCOZ. J.M. (dir.).
Comunidad, red social y elites..., op. cit.
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do Antigo Regime e da África pré-colonial, expandir-se-ia na América portuguesa, produzindo
uma sociedade escravista de novo tipo”1517. E embora nenhuma legislação portuguesa
instituísse a escravidão, sua “existência como condição naturalizada esteve presente nos mais
diversos corpos legislativos do Império português”.1518
A escravização de africanos e seus descendentes era procedimento lícito, válido,
legítimo e justo diante das leis divinas, do direito natural e do direito das gentes; e, no que se
refere ao caso especifico da legislação portuguesa, preocupava-se principalmente com os
aspectos práticos de fluxo e controle da mercadoria e das rendas com o tráfico.1519 Reconhecidas
as distâncias entre o direito e as práticas cotidianas, o recurso aos textos jurídicos pode auxiliarnos na compreensão das concepções sobre a escravidão moderna. A lei tornou-se, ao mesmo
tempo, campo de intermediação do poder e de conflitos entre a Coroa e seus vassalos; por isso
a necessidade de averiguarmos a legislação como instrumento dinâmico resultante dos
confrontos vivenciados, adaptados às realidades das conquistas.1520
Ao analisar a legislação portuguesa, Silvia Lara observou a transformação escravista do
cativo mourisco ao africano.1521 Até o século XV o direito era regido pelos forais, os direitos
romano e canônico, e posteriormente pelas compilações do Direito do Reino, com base nas
sucessivas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas.1522 De suma importância era também
o conjunto de leis, cartas régias e alvarás que extravasavam o repertório das Ordenações e
compunham a Legislação Extravagante, “textos que emanam diretamente da vontade do
soberano”.1523 A autora percebeu certo esvaziamento sobre o trato do cativo mouro no discurso
das legislações portuguesas, justificado pela conquista da região ibérica, pelo enfraquecimento
do domínio mouro após a Guerra de Reconquista e pela ênfase no tráfico negreiro, o que levava
à necessidade de definir o caso específico do escravo da Guiné. Paralelamente, ocorrera também
a transição de status do escravo. Enquanto o mourisco era tido como servo, inimigo infiel e
moeda de troca para resgate de cativos cristãos, aproximando-se do modelo de servidão feudal
1517

CASTRO, Hebe Mattos de. A escravidão moderna..., op. cit., p. 148.
Ibidem, p. 146.
1519
Cf. LARA, Silvia Hunold. Legislação sobre escravos..., op. cit., p. 27-28.
1520
FURTADO, Júnia Ferreira. Novas tendências da historiografia... op. cit.
1521
LARA, Silvia Hunold. Do mouro ao escravo negro: continuidade ou ruptura? Anais do Museu Paulista,
1980/81.
1522
As Ordenações do Reino mantiveram mesma estrutura, sendo divididas em cinco partes com assuntos
específicos. De forma sintética, o livro I tratava dos ofícios públicos, das funções e atribuições dos oficiais da
Corte; o II das leis e ordenações relativas aos bens e pessoas da Igreja; o III das disposições do processo civil (ritos
processuais); o IV da legislação do direito civil, de pessoas e coisas, como contratos, testamentos e foros; e o V
do direito criminal e penalidades. LARA, Silvia Hunold. Legislação sobre escravos..., op. cit., p. 25.
1523
Ibidem, p. 25. Os alvarás fazem referência às modificações e declarações sobre assuntos já estabelecidos,
enquanto provisões e avisos eram determinações em nome do rei, “emanadas dos Conselhos e ministros reais, em
seguimento a suas ordens ou no exercício de suas atribuições legais”. Ibidem, p. 26.
1518
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nas Ordenações Afonsinas (Livro IV, Título LI: “Do judeu, que comprou algum mouro servo,
que depois se torna cristão”), o negro foi bestializado, tornando-se meio de lucro na empresa
colonial metropolitana, mão-de-obra indispensável para a exploração, como exposto nas
Ordenações Manuelinas (Livro IV, Título XVI: “Como se podem enjeitar os escravos e bestas,
por os acharem doentes ou mancos”) e Filipinas (Livro IV, Título XVII: “Quando os que
compram escravos ou bestas, os poderão enjeitar, por doenças ou manqueiras”).
A grande mudança no caráter escravista formulava-se pelo empreendimento colonial, já
que o teor religioso se transmutava para o campo do comércio e do controle punitivo. Outro
aspecto relevante era a prática de alforria,1524 visto que cabia aos senhores de escravos
concederem a libertação do cativeiro, embora a revogação fosse possível em caso de alegação
de ingratidão por parte do liberto, estando inserida em tópico referente ao direito de propriedade
e sendo comparada a uma doação.1525 Assim, reforçava-se seu enquadramento enquanto
prerrogativa do senhor e não como direito do cativo.1526 A manumissão firmava um vínculo de
clientela entre escravos e senhores, selando uma relação de obrigatoriedades mútuas.1527 Prática
herdada do direito romano,1528 resultou, na América portuguesa, na existência de uma ampla
camada de forros, egressos do cativeiro que carregariam consigo e com seus descendentes a
mácula de um passado escravista.1529
Não era a cor da pele do indivíduo que justificava sua escravidão, embora as diferenças
reforçassem uma sociedade hierarquizada.1530 Estigmas e distinções na ascendência estiveram
presentes desde cedo em Portugal, e mesmo não sendo critérios usados para legitimar a
escravidão, o ideal de pureza de sangue era garantia de privilégios e honra. Desde o século XV
houve também a segregação aos que se dedicavam a ofícios mecânicos. Os títulos honoríficos
Na parte específica sobre alforrias, Silvia Lara observou a mudança da palavra “servo”, presente nas
Ordenações Afonsinas (Livro IV, Título LXX) e Manuelinas (Livro IV, Título LV), para “escravo”, nas
Ordenações
Filipinas
(Livro
IV,
Título
LXIII).
Ibidem,
p.
36,
58,
103.
Cf.
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l4p245.htm. Acesso em 31 mar. 2019.
1525
CASTRO, Hebe Mattos de. A escravidão moderna..., op. cit., p. 146.
1526
Cf. Ordenações Filipinas, Livro IV, Título LXIII: Das doações e alforria que se podem revogar por causa de
ingratidão. “Se alguém forrar seu escravo, livrando-o de toda a servidão e, depois que for forro, cometer contra
quem o forrou alguma ingratidão pessoal, em sua presença ou em ausência, quer seja verbal, quer de feito e real,
poderá esse patrono revogar a liberdade que deu a esse liberto, e reduzi-lo à servidão em que antes estava”. LARA,
Silvia Hunold. Legislação sobre escravos..., op. cit., p. 103-104.
1527
SILVA JÚNIOR, Waldomiro Lourenço da. Op. cit.
1528
“Isso é particularmente relevante para o caso da Roma clássica, onde o escravo de um cidadão romano, quando
libertado, podia tornar-se um cidadão, embora continuasse vinculado ao seu patrono por meio do cumprimento de
obrigações formais e informais. Uma situação sociológica, portanto, que produzia uma relação peculiar entre
escravidão, liberdade e cidadania.” JOLY, Fábio Duarte. Op. cit., p. 31-32. À liberdade pessoal somava-se a cívica,
por passarem a estar inseridos como membros de uma comunidade política.
1529
Cf. GRINBERG, Keila. Re-escravização, revogação da alforria e direito no século XIX. Anais do XXII
Simpósio Nacional de História. João Pessoa, 2003, p. 03; CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Uma
história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia das Letras, 1990.
1530
SILVA, Luiz Geraldo. Afrodescendentes livres e libertos..., op. cit., p. 607.
1524
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ou os cargos públicos e eclesiásticos eram limitados aos cristãos velhos, impedindo judeus e
mouros, desde o século XV (Ordenações Afonsinas). As restrições chegariam também aos
ciganos e indígenas e, posteriormente, aos negros e mulatos nos séculos XVI e XVII
(Ordenações Manuelinas e Filipinas, respectivamente).1531 Com a expansão do tráfico de
escravos, a cor da pele entraria também para o rol dos empecilhos que asseguravam a
“qualidade”, contribuindo para a hierarquização dos indivíduos. Embora não tenha sido a cor a
vincular o homem à escravidão, aos poucos a tez escura transfigurou-se em origem cativa, tendo
não raras vezes sido associada a determinantes morais e comportamento apartados dos
princípios cristãos.1532 Mas, afinal, o que legitimava a escravidão moderna?
Um dos primeiros trabalhos que se ocuparam sobre o debate em torno da legalidade da
escravidão de negros e indígenas foi “O Tractatus de iustitiaet de iure”, de Luís de Molina
(1535-1600), escrito em latim e editado em Cuenca, em 1593.1533 Considerando as
argumentações em torno da noção de servidão natural de caráter herege, ao contrariar o
princípio de salvação universal, aceitou a ideia de servidão civil, e foi sobre ela que discorreu
nas páginas de sua obra, uma vez que ela se desse em bases justas, decorrentes da “guerra justa”
ou por condenação penal. Havia a regra de que o filho deveria seguir a condição da mãe, partus
sequenter ventrem, embora, na condenação penal, as penas não poderiam ser aplicadas aos
descendentes. A questão fundamental era saber se um homem poderia estar sujeito ao domínio
de outro, a título de propriedade. A partir do direito civil e da admissão da escravidão no
continente europeu, discutia-se a verificação das mesmas normas ou causas que o direito
positivo estabelecia como justificativa de escravização na África e na Ásia. “Mas, como um
dos títulos legítimos de escravidão era a compra de alguém já escravo, a investigação tinha que
recuar, averiguando a legitimidade da anterior escravização, nos termos do direito positivo da
nação em que se consumara”.1534 Mercadores portugueses, contudo, dificilmente buscariam tais
informações, aceitando todos os escravos, desde que o preço lhes fosse conveniente.
Por certo tempo a escravidão foi justificada através da conversão forçada e da
evangelização, como defendia, por exemplo, padre Antônio Vieira (1608-1697), mas passaria
a ser reconhecida apenas em termos de “guerra justa”, ou seja, em legítima defesa, pela
1531

CASTRO, Hebe Mattos de. A escravidão moderna..., op. cit., p. 149.
O “caráter inato” de critérios como costumes e moral era conferido à natureza, ao sangue ou à raça.
RAMINELLI, Ronald. Impedimentos da cor..., op. cit., p 721.
1533
Molina descartou a hipótese de haver homens que nasceram destinados a servir, afastando-se de Aristóteles e
de sua teoria dos servos naturais. Inovou ao encontrar outro lugar teórico para esses homens que no Velho ou Novo
Mundo pareciam estar submetidos à direção de outrem, a teoria da casa e das relações domésticas. HESPANHA,
António Manuel. Imbecilitas: as bem aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo Regime. Belo
Horizonte: FAFICH/UFMG, 2008, p. 138.
1534
Ibidem, p. 139.
1532
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liberdade de pregação do evangelho e pela liberdade de comércio. No decorrer da Idade
Moderna as discussões sobre o que seria considerado “cativeiro justo” e “guerra justa”
receberam grande enfoque no pensamento teológico-jurídico.1535 Tema também de inúmeros
sermões1536, encorpados pela retórica sacra, a escravidão aparecia como castigo e resgate do
pecado, como remissão e salvação na vida além-túmulo.1537 A salvação das almas ocorreria
duplamente, ao serem os infiéis convertidos à fé cristã, por meio do cativeiro, e após sua morte,
com sua passagem pelo terceiro local, questão assinalada por Luiz Felipe de Alencastro ao
abordar os sermões de Nossa Senhora do Rosário, escritos por Vieira na Bahia. Este foi
transferido para as missões jesuíticas do Maranhão em 1652, onde pregava pela libertação dos
índios, amplamente debatida pela legislação portuguesa,1538 enquanto admitia a escravidão
africana como instrumento indispensável à ocupação cristã. Ao refletir sobre os vínculos entre
cor e cativeiro, defendia a liberdade como atributo natural da humanidade, embora o delito e o
nascimento (guerra justa e descendência) fossem os dois princípios capazes de legitimar a
escravidão.1539 Porém, seus escritos buscavam explorar o fato de que não era a cor da pele a
responsável por reduzir os negros à escravidão, afirmando ainda, distinto de outros autores, que
também não definia o comportamento e a disposição moral.1540

1535

O mercedário português Serafim de Freitas, por exemplo, professor da Universidade de Valladolid, escreveu
obra De justo Imperio lusitanorum asiático (1625), sob a linguagem do direito canônico, abordando o tráfico e a
escravidão, com a justificativa evangelizadora em terra de pagãos. ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. cit.
1536
Os sermões eram discursos doutrinários e pedagógicos com objetivo de orientar e instruir os fiéis; narrativas
que buscavam a união de anseios catequizantes e os princípios teóricos pautados na literatura clássica, nos textos
bíblicos e na legislação romana sobre a escravidão. Direcionadas a atrair o grande público, eram discursos a serem
proferidos em leitura pública nas igrejas, com linguagem retórica, declamatória e apelativa, recheada de
exemplificações e analogias, com intuito de despertar a emoção do ouvinte. Cf. MASSIMI, Marina. Op. cit.
1537
Anderson Oliveira apresentou a visão da Igreja Católica sobre a escravidão africana, principalmente quanto ao
seu discurso de legitimação do cativeiro africano e às formas de inserção do negro na sociedade colonial através
da catequese. Santo Agostinho, por exemplo, afirmou que a escravidão era um remédio e uma penalidade para o
pecado. Já o pensamento aristotélico expressava a visão de que existia uma diferença natural entre os homens,
refletida nas próprias relações sociais. A escravidão, para Aristóteles, era originada pela deficiência inata de alguns
homens. Ambas as tradições se uniram ao pensamento escolástico cristão, fundamentando e legitimando a
escravidão na modernidade. Os africanos seriam ainda os herdeiros do pecado de Cam. O caso do indígena, em
contrapartida, gerava outras discussões, pois eles eram idealizados fora de um meio viciado, pertencentes a uma
comunidade ideal e não corrompida. Em suma, questionava-se que no caso dos índios a escravidão não era
necessária para a conversão ao cristianismo. OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Igreja e escravidão africana
no Brasil Colonial. Cadernos de Ciências Humanas – Especiaria, v. 10, n. 18, jul. - dez. 2007, p. 358;
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. cit., p. 137-138.
1538
Nenhuma comunidade indígena foi estabelecida como fornecedora regular de cativos na América portuguesa;
situação distinta de algumas regiões da África, onde certas comunidades africanas rejeitaram o tráfico de escravos,
embora outras consolidaram-se como reinos negreiros, acomodadas em torno dessas relações comerciais entre
interior e litoral. No contexto ibero-americano, várias leis foram editadas autorizando três formas de apropriação
de indígenas, resgate, cativeiro e descimento. As aldeias, locais escolhidos por eles, de acordo com questões
culturais e naturais, se diferiam de aldeamentos, sítios de moradia de indivíduos de várias tribos, compulsoriamente
deslocados e misturados de acordo com o governo metropolitano. Ibidem, p. 119-120.
1539
RAMINELLI, Ronald. Impedimentos da cor..., op. cit., p. 707.
1540
Ao dissertar sobre o branco e o preto, “seu intuito era recriminar a separação entre as Irmandades do Rosário
dos brancos e dos pretos, dos senhores e dos escravos. [...] No sermão existem argumentos dedicados tanto a
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Para muitos religiosos, como o também jesuíta Jorge Benci (1650-1708), a gênese da
escravidão estava no pecado, o responsável pela diferença entre os homens.1541 Com a
obstinação do homem, as paixões humanas seriam a origem de dissidências e guerras
intermináveis, e o cativeiro seria a chave da preservação da vida dos vencidos. A “Economia
cristã dos senhores no governo dos escravos” possuía a legitimação da escravidão como ponto
de partida, e atingia temas como o bom governo dos escravos e a normatização do
comportamento senhorial. As práticas mercantilistas portuguesas associaram-se à ação da Igreja
Católica reformista, justificadas como parte de uma política evangelizadora dos gentios e
infiéis. As ordens missionárias adquiriam maior espaço de atuação, como a Companhia de
Jesus. Rafael Marquese salienta, assim, a predominância de autores jesuítas na temática do
governo dos escravos na América portuguesa.1542 A escravidão em si não era condenada.
Consequentemente, o clero professa no Brasil a doutrina difundida pela bula Romanus
pontifex (1455). Tolerava-se a escravidão na medida em que ela facilitava a catequese.
Arrancados das brechas do paganismo, os negros teriam suas almas salvas no
ambiente cristão da Metrópole e dos enclaves ultramarinos. Cumpria ainda adaptar a
doutrina pontifícia ao cenário colonial americano, onde a escravidão, diferentemente
do quadro reinante na Metrópole, assumia cada vez mais um cunho sistêmico. 1543

Como expôs António Manuel Hespanha, “a escravização de africanos não era
desconhecida na Europa, onde já antes chegavam escravos negros; pertencia, inclusivamente, à
tradição romana, cuja literatura se refere com frequência a escravos núbios”. 1544 A ideia de
transição do paganismo ao cristianismo por meio da escravidão foi associada à própria lógica
do Antigo Regime.1545 Entretanto, a escravidão não seria abolida depois que o escravo fosse
submetido à conversão e, além disso, seus descendentes permaneceriam cativos. O batismo em
nada modificava seu estatuto, não se tornando cristãos livres por isso.1546 Mas muitos se
questionaram, e por que não dar cristandade no lugar de servidão?1547
Outra obra da teoria cristã embasada em discurso teológico-jurídico tornou-se
importantíssima para se pensar a escravidão moderna, o “Etíope resgatado, empenhado,

valorizar a cor preta quanto demonstrar que os homens, embora de cores diferentes, são criaturas de Deus,
concebidos sem hierarquia, ou seja, iguais frente ao Criador”. Ibidem, p. 707-708.
1541
BENCI, Jorge. Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. São Paulo: Grijalbo, 1977 [1700].
1542
MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo..., op. cit., p. 51.
1543
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. cit., p. 159.
1544
HESPANHA, António Manuel. Imbecilitas..., op. cit., p. 137.
1545
CASTRO, Hebe Mattos de. A escravidão moderna..., op. cit.
1546
“Na mesma perspectiva, carta régia de 1557 ao governador da Índia determina: escravos mouros e gentios já
batizados só podiam ser revendidos a senhores cristãos a fim de evitar que eles retornassem à heresia e ao
paganismo. Mas o batismo em nada modificava seu estatuto. Não se tornavam ‘cristãos livres por isso’”
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. cit., p. 161.
1547
Alencastro dá o exemplo de Frei Amador Arrais, doutor em teologia pela Universidade de Coimbra, que
ingressou na Ordem dos Carmelitas Calçados em 1545, e condenava o tráfico negreiro. Ibidem, p. 167.
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sustentado, corrigido, instruído e libertado”, cuja primeira edição data de 1758, do padre secular
e advogado Manuel Ribeiro Rocha. Embora rompendo com as páginas escritas por religiosos
anteriores, não ousou questionar a escravidão. Tal proposta dificilmente seria levada às últimas
consequências em um contexto em que a escravidão era admitida do Reino às suas conquistas,
sendo os cativos vistos nestas últimas como “seus pés e suas mãos”, como observara o próprio
Antonil.1548 Ribeiro Rocha abordou “a questão pela via oblíqua, afirmando simplesmente a
origem ilegítima da ‘maior parte’ da escravatura existente no Brasil, dadas às notórias
circunstâncias do tráfico africano, a partir do modo como essas populações eram apresadas na
África”.1549 Ao aceitar que o tráfico africano era útil e necessário à Coroa portuguesa, foi
proposta uma “via do meio”, fundamentada nas Sagradas Escrituras, em Aristóteles e Luís de
Molina. A dúvida quanto ao cativeiro justo já há muito assombrava os discursos teológicojurídicos, e o autor advertiu ser dever dos futuros senhores confirmar se o escravo havia sido
adquirido legitimamente na África. Muitos antecessores pararam por aí, cabendo aos senhores
alegarem ignorância com a transferência da culpa aos agentes do tráfico. Alegando o igual peso
da dúvida, Ribeiro Rocha propôs medidas aos donos dos escravos de cativeiro injusto.
No próprio título escolhido para a obra tomamos conhecimento dos “passos aos quais
seria submetido o africano na sua condição de escravo no Brasil, se sua proposta fosse aceita
pelas autoridades: resgate, penhor, sustento, correção, instrução e libertação”.1550 Após a
compra, ou em melhores termos, o resgate, a situação jurídica do cativo injustiçado seria o
penhor, já que, em condição de posse provisória, estaria vinculado a uma teia de obrigações
mútuas. Por sua parte, daria seu trabalho, e receberia em contrapartida moradia, alimentação,
orientação religiosa e moral, e instrução de um ofício. O trabalho com um prazo determinado
de vinte anos amortizava o débito correspondente ao resgate e às despesas.1551
Tais propostas não deixaram de sofrer hostilidade e censuras. No ano de edição da obra
já estava instalada a administração pombalina em meio à atmosfera política com ares ilustrados,
que, contudo, não pouparia esforços para que a pressão estrangeira e os ideais das luzes não
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ANTONIL, André João, 1650-1716. Op. cit. Antonil, assim como Benci, embora de forma distinta, corroborou
a questão do trato dos escravos, o comportamento dos senhores e o problema dos castigos e excessos.
1549
WEHLING, Arno. Uma solução setecentista ousada e inovadora para a escravidão no Brasil. História, v. 34,
n. 02, p. 146-164, jul./dez. 2015, p. 151. Cf. ROCHA, Manoel Ribeiro. Ethiope resgatado, empenhado, sustentado,
corregido, instruido, e libertado. Lisboa: Oficina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1758.
1550
WEHLING, Arno. Op. cit., p. 156.
1551
O prazo não poderia ser prejudicial aos interessados no tráfico, devendo o resgate ser um estímulo. “E Manuel
Ribeiro Rocha explica que apesar de se admitir em direito o limite de cinco anos, este seria economicamente
inviável considerando o preço corrente dos escravos, assim desestimulando o comércio e consequente resgate”.
Ibidem, p. 158. “No entanto, como sua compra ou resgate se dera, suposta ou presumidamente, de boa fé, numa
operação comercial formalizada pelo Estado, inclusive pela cobrança de impostos, cabia não a liberdade imediata
(caso de ter sido adquirido de má fé), mas a remição da sua dívida para com o comprador.” Ibidem, p. 157.
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alcançassem o questionamento da legitimidade da escravidão nos domínios portugueses.
Diferente era a situação do Reino, que buscaria o equilíbrio para seguir as “nações polidas” da
Europa e permanecer com os alicerces do colonialismo no além-mar. Perante as medidas
pombalinas no tocante à escravidão, a obra de Manuel Ribeiro Rocha poderia ter florescido
como uma “alternativa teológica, jurídica e econômica”,1552 porém foi relegada ao ostracismo.
A partir de meados do século XVIII, com os ventos ilustrados que chamavam à cena o direito
natural, a liberdade e a igualdade, foi observado pela historiografia que “as justificativas
tradicionais para a escravidão passaram a ser questionadas por parte da opinião pública”,1553
ainda que dificilmente sugeria-se seu fim imediato.

6.2 Novos ares da Ilustração: perspectivas de liberdade na América portuguesa
A ressonância dos princípios ilustrados em Portugal foi não raras vezes associada a um
projeto de modernização,1554 com significativas mudanças nas formas de governabilidade do
Império português, uma política de ordem regalista1555 sob as orientações do ministro Sebastião
José Carvalho de Melo, posterior Marquês de Pombal, entre 1750-1777.1556 Ao menos no
campo jurídico, a governação pombalina “envolve naturalmente duas ordens de temas mais ou
menos distintos, se bem que não desvinculados entre si: as reformas no âmbito das leis e
tribunais civis, e as reformas atinentes à justiça eclesiástica”.1557 Houve a pretensão, movida
1552

Ibidem, p. 162.
LIMA, Priscila. Op. cit., p. 38. Cf. ANDRADE, Francisco Eduardo de. Cativeiros e enredos..., op. cit.;
SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit.
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Francisco Falcon concluiu “as reformas como exigência resultante dos princípios ou ‘forças’ mais ou menos
abstratos: ‘progresso’, ‘modernização’, ‘racionalidade’, etc.; as reformas como uma forma de enfrentar/acomodar
as pressões crescentes de segmentos sociais não-privilegiados nos moldes do Ancien Régime, a fim de evitar que
se pusesse em risco o mais importante – a sobrevivência da sociedade aristocrática; as reformas como simples
conjunto de respostas ou medidas ‘pragmáticas’ a diversos tipos de problemas, enfrentando-se as dificuldades à
medida que elas iam surgindo no horizonte político do Estado absolutista”. FALCON, Francisco. Op. cit., p. 86.
Para outras análises sobre as reformas pombalinas, ver também: SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos:
engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras [Brasília]: CNPq 1988.
1555
A política “regalista” combatia o direito canônico e propunha a introdução de nova estrutura educacional,
como a reforma da Universidade de Coimbra. Este teria sido um período de preocupação do poder monárquico em
instaurar, pelas vias legislativas, as condições de eliminar a hegemonia do setor eclesiástico sobre a sociedade
portuguesa. O Estado impulsionou a redução das formas de atuação eclesiástica, a diminuição do poder político e
econômico do clero e sua submissão ao monarca. FALCON, Francisco. Op. cit. Cf. SANTOS, Nívia Pombo Cirne
dos. O Palácio de Queluz e o mundo ultramarino: circuitos ilustrados (Portugal, Brasil e Angola, 1796-1803).
Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013, p. 84.
1556
É preciso ter cautela quanto à definição das políticas pombalinas como “reformas ilustradas”, que “revela-nos
não poucas contradições e distorções quando comparados ao que se poderia denominar de grandes parâmetros da
Ilustração europeia”. FALCON, Francisco. Op. cit., p. 75.
1557
Ibidem, p. 73. Na esfera civil, Francisco Falcon destaca a Lei de 18 de agosto de 1769, “Lei da Boa Razão”, e
na esfera eclesiástica o Alvará com força de lei de 01 de setembro de 1774, que estabeleceu novo Regimento do
Santo Ofício dos Reinos de Portugal. A Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, “assinala o abandono do
‘sistema do romantismo justinianeu’ em prol de um ‘sistema do direito natural e do individualismo crítico’”, com
a adoção dos princípios do direito natural e das gentes, priorizando as leis pátrias. Ibidem, p. 82.
1553
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por uma série de interesses, em assegurar a determinados grupos de indivíduos suas liberdades
pessoal e civil, como aos índios do Brasil e aos negros de Portugal, questão que mais nos
interessa dentre as amplas possibilidades a serem exploradas nas medidas pombalinas.1558
O primeiro marco estaria nos Alvarás de 04 de abril, 06 e 07 de junho de 1755, que
decretavam, estes dois últimos apenas aos habitantes do Grão-Pará e Maranhão, que os
portugueses contraentes de casamento com índios, e seus descendentes, não carregassem
qualquer mácula, estigma ou infâmia, tornando-se habilitados a possuir terras, empregos e
honrarias; a libertação dos índios do cativeiro sem a justificativa de guerra justa e aprovação
régia, eximindo-os da tutela dos aldeamentos; além da possibilidade de ocuparem cargos de
juízes ordinários, vereadores e oficiais de justiça em suas vilas.1559 Estas leis devem ser
analisadas considerando as estratégias lusitanas, como nas negociações do Tratado de Madri.
Havia o interesse de que os índios ocupassem os domínios portugueses para garantir as
pretensões geopolíticas de demarcação de fronteiras. Nos anos de 1757 e 1758, no entanto, as
normas seriam readequadas às demandas dos agentes coloniais. Em 03 de maio de 1757, a plena
liberdade e a capacidade governativa sofreram limitações por meio do Diretório dos Índios
(que, pela figura do Diretor, deveria auxiliar na aquisição de liberdade, autonomia e trabalho,
bem como na conversão ao catolicismo). Apesar das restrições iniciais ao Grão-Pará e
Maranhão, o conteúdo legislativo foi estendido a toda a América em 08 de maio de 1758.1560
Na década seguinte, em novo alvará com força de lei, de 19 de setembro de 1761,
proibia-se o transporte de pretos e pretas dos portos da América, da Ásia e da África para
Portugal e Algarves. Todos os escravos que chegassem ao reino, após prazo estabelecido com
a publicação do alvará (seis meses para América e África, um ano para China), ficariam libertos,
sem necessitarem de outra carta de alforria, mas apenas as certidões dos administradores e
oficiais das alfândegas dos lugares de onde chegaram. A liberdade ficava concedida aos
escravos que adentrassem em Portugal. Equiparava-se, assim, a chegada ao reino à liberdade.
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No período pombalino, o acesso aos cargos públicos civis e eclesiásticos se expandia para alguns grupos em
conquistas específicas. Ver análise para Goa: RUSSELL-WOOD, A. J. R. Comunidades étnicas..., op. cit., p. 215.
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índios do Brasil. In: Silva, Maria Beatriz N. da (org.). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999.
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MOREIRA, Vânia Maria Losada. Poder local e “voz do povo”: territorialidade e política dos índios nas
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Alvará de 08 de maio de 1758. Declarando livres os Índios do Brasil. In: SILVA, António Delgado da. Collecção
da Legislação Portugueza desde a última Compilação das Ordenações. Suplemento à Legislação de 1750 a 1762.
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Porém, era “evidente que os escravos do ultramar não deveriam, de forma alguma, desertar de
suas terras em busca da liberdade em solo europeu, pois todos aqueles que lá chegassem seriam
reconduzidos aos lugares da onde haviam partido”.1561
Três foram os argumentos utilizados para justificar tal ação, o exemplo da Europa
Ilustrada, o desfalque que o transporte de escravos para Portugal impunha à lavoura e à
mineração do Brasil, e o desemprego que a presença de escravos provocava na metrópole, além
dos vícios e da ociosidade. Não era intenção do alvará libertar escravos de outros domínios,
impedindo apenas sua ida para o Reino. “Mantinha-se, pois, os escravos já existentes, mas se
proibia a vinda de novos contingentes”.1562 Havia, contudo, uma brecha, referindo-se apenas
aos pretos e às pretas, e não aos mestiços ou mulatos. Por isso a necessidade de elaboração de
avisos em 1767 explicitando que o alvará se aplicava a qualquer escravo e alegando que não
seria justo ficarem os pais livres e os filhos cativos. A constatação da persistência de
afrodescendentes no Reino direcionou, portanto, a medidas extremas.
A partir de uma suposta crítica ao caráter intolerável da escravatura, o Alvará com força
de lei de 16 de janeiro de 1773 concedeu liberdade a uma parte dos escravos pretos em Portugal
e no Algarve, e de todos que nasceriam após a publicação desta Lei. Decretava-se,
independentemente da vontade senhorial, o fim da escravidão em Portugal para indivíduos de
quarta geração de cativeiro e sua elevação parcial e gradual à condição de vassalos, até então
tradicionalmente estigmatizados.1563 Contudo, “ao que parece as ‘luzes’ estavam restritas ao
lado de lá do Atlântico, uma vez que sequer é mencionada a questão dos escravos negros do
Brasil”.1564 Ao mesmo tempo em que era fundamental incentivar a economia colonial,
abastecendo de escravos os domínios do ultramar, era indispensável extinguir a escravidão no
Reino, ainda que ela fosse marginal.
Várias reformas foram aplicadas no Reino e de forma restrita em suas conquistas,
mirando antigas tradições discriminatórias e certos privilégios vigentes na cultura política
portuguesa. Em consonância ao impulso civilizador1565 burguês e cortesão, houve a
promulgação de novas legislações que minavam as restrições raciais às quais estavam
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submetidos cristãos-novos,1566 populações nascidas em partes da Índia, Ásia e África,1567 além
dos indígenas da América. Excluía-se claramente africanos e afrodescendentes das possessões
americanas das novas categorias habilitadas e incorporadas à condição de vassalos. O alvará de
1773 concedia o direito de exercício de todos os ofícios, honras e dignidades, abolindo a
demarcação da condição de liberto, costume a partir de então considerado ultrapassado, herdado
dos romanos. As medidas pombalinas, ao mesmo tempo em que disseminavam novos padrões
de conduta, pautados pela “racionalidade” e “civilidade”, segregavam dois mundos sociais
opostos, o Reino e suas colônias além-mar, enfraquecendo a ideia de “nação portuguesa” que
almejava a coesão do império lusitano.1568
O caso específico dos alvarás acima mencionados, referentes às abolições do tráfico e
da escravidão em Portugal na segunda metade do século XVIII, repercutiram no ultramar junto
aos novos ventos da Ilustração e suscitaram a esperança de liberdade entre os cativos que do
outro lado do atlântico passaram a discutir e interpretá-los à luz de suas próprias vivências.
Questionaram-se sobre seus destinos, sem entender o que justificava a distinção de uma terra
de liberdade e direitos civis a outra fadada aos desígnios da escravidão. Tais indivíduos, que já
questionaram práticas de alforrias, ampliaram suas expectativas chegando à própria
legitimidade da escravidão – encarando como contraditória uma abolição restrita ao Reino –,
acionando as justiças locais e o Conselho Ultramarino, debatendo a aplicabilidade das reformas
pombalinas às conquistas da América, ambicionando também a concessão de mercês e patentes
militares. Liberdade era seguida de habilitação, passava a ser legitimamente sinônimo de uma
cidadania. Ou seja, o conhecimento das leis e de seu substrato ideológico deu margem a
inúmeras manifestações, quando pretos, crioulos e pardos tiveram entendimento das
possibilidades inovadoras proporcionadas pela nova legislação, alterando a natureza dos
discursos e os significados de liberdade em todo o Império. No que concerne aos cativos,
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414

tratava-se da obtenção da alforria, e, no caso dos já livres “de cor” referia-se, aos novos ganhos
com a “reivindicação da condição de habilitados”.1569
Correspondendo a um legado de sucessivas reivindicações e revoltas em domínios
europeus, a abertura à concessão de direitos a afrodescendentes egressos do cativeiro “foi um
fenômeno que marcou várias porções do Mundo Atlântico na passagem do século XVIII para
o XIX”.1570 Embora no Antigo Regime apenas prerrogativas civis fossem alcançadas por parte
da população “de cor”, a conquista de direitos políticos tornou-se viável no Império, a partir do
longo percurso gestado na segunda metade do século XVIII, da politização gradual na atuação
dos sujeitos organizados, que não hesitaram em acionar a justiça e a autoridade real.1571
Segundo Russell-Wood, as petições de africanos e afrodescendentes no século XVIII, levadas
diretamente à atenção régia, ilustravam o contrato social entre soberano e vassalo, com a
percepção do monarca como árbitro imparcial da justiça, com expectativas de que ele atenderia
às demandas não ouvidas pelas autoridades locais.1572
O status político-legal de liberto ou mesmo de livre não representava o fim de um longo
processo de marginalização, mas o término da escravidão, fase também dotada de diferentes
estágios. O vínculo ancestral com o cativeiro não se rompia facilmente, sendo também legado
às futuras gerações. Dessa forma, nos quadros dos impérios íbero-americanos, o escravo estava
exposto a um processo de assimilação composto por duas etapas, a efetiva e a contingencial. A
primeira relacionava-se à condição do escravo que, “‘resgatado’ em nome da difusão da fé
católica ou por enquadrar-se nos ‘justos títulos’, seria incorporado à sociedade local, ainda que
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em seu patamar mais periférico”.1573 A segunda correspondia ao sentido que tomaria sua vida
após a manumissão, já que “diferentemente do caso romano, não acarretava necessariamente o
reconhecimento da cidadania”, entendida “como a participação em uma comunidade política
delimitada, implicando a observância de certas obrigações e o gozo de direitos específicos – ou
mais propriamente privilégios, em se tratando do contexto do Antigo Regime”.1574
No que tange às expectativas e estratégias na vivência dos escravos alforriados e de seus
descendentes, somavam-se os problemas enfrentados quanto à garantia de sustento; ao
reconhecimento de sua condição de emancipado ou nascido livre – embora permanecessem os
estigmas de sua ancestralidade –; e à busca por enriquecimento, ampliação dos espaços de
participação (como irmandades, ordens terceiras, terços e milícias), e nobilitação pela prestação
de serviços à Coroa. Assim, os estigmatizados pela cor e pelo histórico familiar cativo poderiam
criar anseios e aspirações quanto ao ingresso nos círculos da cidadania do Antigo Regime. A
naturalidade, como “vínculo patrilinear” às monarquias ibéricas, a pertença natural, foi
concebida como elemento crucial na configuração da cidadania. Embora não implicasse em
igualdade de oportunidades de atuação política, viabilizava outros ganhos.1575
O poder metropolitano reconhece explicitamente a vassalidade dos indivíduos
egressos do cativeiro, algo que, como indicado anteriormente, pode ser compreendido
como uma forma de reconhecimento da cidadania, isto é, da observância de certos
deveres e direitos, como o pagamento de tributos e o acesso à propriedade. Ao fim e
ao cabo, é possível dizer que, se por um lado, negros e mulatos livres estavam sujeitos
a um amplo leque de restrições e embaraços, sendo-lhes reservada, no mais das vezes,
a realização de atividades ‘menos prestigiosas do pequeno comércio, do trabalho
artesanal e da agricultura de subsistência’; por outro, lançavam mão de uma série de
artifícios para tentar emergir socialmente, aproveitando as brechas que se lhes
apresentavam, e logrando obter, contingencialmente, o seu reconhecimento enquanto
cidadãos. Muito embora o texto justinianeu tivesse estabelecido uma vinculação direta
entre manumissão e cidadania, esta, ainda que factível, deveria ser conquistada ou
reclamada.1576

Não obstante, noções tais quais naturalidade, pertencimento e vassalidade podem ter
aberto os caminhos para a agência de muitos afrodescendentes maculados nas Américas, por
meio de múltiplas interpretações de suas realidades e alternativas para seus futuros. Atuando
em prol do sucesso pessoal e do senso de comunidade, estavam inseridos na fé cristã, e,
“mimetizando as instituições de destaque no mundo dos brancos, negros e mulatos criaram as
suas próprias, excluindo-se mutuamente, inclusive; o que se explicava pela relação que havia
entre a tonalidade da pele e o passado desabonador que os perseguia”.1577
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Tamar Herzog1578 se debruçou sobre os conceitos de cidadania e de pertença na Espanha,
em Portugal e nos domínios ultramarinos de forma integrada. O termo vecindad (cidadania)
designava pessoas que faziam parte de comunidades locais, ao passo que naturaleza
(naturalidade) era utilizado para definir a relação que as pessoas mantinham com a comunidade
reinícola. Ou seja, de forma conjunta, representava ser membro de uma comunidade local e
pertencer a um reino. Tais categorias interdependentes possuíam direitos, privilégios e
obrigações a elas inerentes. A autora analisou a legislação que definia esses termos e como seus
significados eram partilhados e utilizados em Castela e na América. A vecindad seria
constituída, na prática, no momento em que os sujeitos atuavam com sentimento de pertença,
de integração a uma comunidade, como ao aceitar deveres militares que afirmavam uma
condição de membro da coletividade. Era expressão da sociabilidade urbana e do direito de
associação, pautada na reputação, na confiança e no reconhecimento comunitário.
A noção próxima, que por vezes foi tida como equivalente,1579 de naturalidade, surgiria
nos reinos ibéricos no período tardo-medieval com significação mais restrita, para definir uma
comunidade de pessoas que usufruíam de direitos exclusivos de acesso a ofícios civis e
benefícios eclesiásticos, posteriormente classificando também, em termos jurídicos, aqueles a
quem era permitido emigrar para o Novo Mundo. Já o vocábulo “vassalo” expressava, acima
de tudo, a relação com o rei, e, não necessariamente, com o território e seus vizinhos. Todos os
naturais tornavam-se vassalos, embora nem todos os vassalos fossem reconhecidos como
naturais. A “naturalidade” emergia também para assegurar que vassalos estrangeiros não
obtivessem os privilégios dos reinos. Segundo a autora, muitos pesquisadores se opuseram à
ideia de que estes significados existissem no Império português, como a categoria “vizinho”,
sobretudo quanto aos exemplos hispânicos fornecidos de sujeitos que criaram um corpo político
que conduzia a uma comunidade cívica composta por cidadãos ou “naturais”.1580
Com o intuito de lançar outra perspectiva, Tamar Herzog utilizou exemplos de
narrativas em território luso-americano, que demonstravam representações muito semelhantes
aos casos hispânicos. Argumentos comuns foram a distinção do estatuto de “estrangeiro”, a
conversão ao catolicismo e a vassalidade. Tais perspectivas, que buscavam um estatuto
“nativo”, eram julgadas como concernentes aos direitos civil e canônico. Outro ponto possível
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de articulação seria a utilização “da terra” para referências à integração comunitária, como casos
que reivindicaram um estatuto de nobreza. Mesmo neste caso, reivindicava-se o mérito da
descendência de conquistadores, dos serviços prestados, outra alternativa em detrimento do
sangue. Eram moradores e vizinhos que julgavam merecer privilégios ou monopólios quando
se tratava de cargos públicos civis em nível local.
Em exemplo exposto sobre requerimentos de inacianos que solicitavam sua
permanência em contexto de expulsão dos jesuítas, termos como “naturais” e “cidadãos” foram
utilizados como sinônimo por membros do Conselho Ultramarino para justificar a pertença, em
oposição à condição de “forasteiro”. O pertencimento não dependia unicamente do nascimento,
haja vista a possibilidade de naturalização (gozar dos privilégios de naturais da terra, da cidade
ou do reino). A conversão e a integração local eram meios de tornar-se “natural”, de acordo
com as Siete Partidas, coleção de legislação castelhana que vez ou outra era utilizada pelos
tribunais palatinos lusos.1581 Em caso analisado anteriormente, sobre as representações dos
vigários colados do Bispado de Mariana em denúncia às irmandades e ordens terceiras, houve
parecer do Conselho Ultramarino que relatou a observância das Leis Romanas e das “Partidas
traduzidas”. Ainda que separados em termos de fronteiras, que se (re)formavam, havia um
compartilhamento ibérico do entendimento acerca da justiça, dos direitos e da ordem.1582
Ângela Xavier recuperou a compreensão de “vizinho” nas Ordenações Afonsinas, que
se manteve, apesar de algumas alterações nas seguintes, em razão de uma crescente busca por
parte de estrangeiros pela aquisição do estatuto e usufruto dos privilégios decorrentes.
Para se ser vizinho era necessário ser natural de uma determinada cidade, vila ou lugar,
perfilhado por um seu morador, e esse perfilhamento ser reconhecido pelo rei, aí ter
alguma dignidade, ofício da casa real ou da casa da rainha, ou de algum senhor da
terra, ou, ainda, exercer uma actividade cujos proventos lhe permitissem viver
razoavelmente. Era também necessário ser livre, ter casado nesse lugar, e aí residir.
Se cumprisse essas condições, um sujeito podia adquirir o estatuto de vizinho. 1583

As Ordenações Filipinas descreveriam o entendimento dos vocábulos “natural” e
“naturalidade”.1584 Eram naturais os que nasceram no Reino de Portugal, incluindo seus
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domínios, filhos de pais portugueses, bem como os filhos de naturais que nasceram no
estrangeiro. Não seria considerado natural o nascido no Reino se filho de pai estrangeiro e de
mãe natural, salvo os casos em que o pai tinha domicílio permanente durante dez anos. Também
não eram naturais os que não nasceram no Reino, mas que se casaram com mulheres naturais e
tivessem domicílio e bens. Estes poderiam tornar-se vizinhos, mas não seriam considerados
naturais. A doutrina jurídica portuguesa distinguiria “vizinho” e “natural”.1585 O titulo da
naturalidade nas Ordenações Filipinas reafirmava a importância do vínculo à “nação”, ao
território português. Para o século XVIII, António Manuel Hespanha identificou que a
cidadania compreendia, de forma mais abrangente, toda a vida da república e os direitos
concedidos aos cidadãos. A vizinhança, em escala mais limitada, corresponderia aos direitos e
privilégios concedidos aos moradores em nível local, como desempenhar cargos ou usar de
bens comuns. Desse modo, ainda que um estrangeiro pudesse adquirir a vizinhança pela
residência, apenas pela naturalização atingiria a naturalidade.1586
Diversos autores, em uma recente historiografia italiana, como Paolo Evangelisti e
Pietro Costa,1587 têm pensado a noção de cidadania nas sociedades cristãs pré-industriais, até
fins do século XVIII, com novas perspectivas, como a participação na vida das comunidades,
pelo pertencimento religioso pleno, que também era hierarquizado. O pertencimento era
político, bem como a possibilidade de acesso aos bens públicos das cidades, à capacidade de
possuir honra e fama ou até aos bens da caridade pública. As irmandades e as instituições de
caridades eram dispositivos de merecimento, reconhecimento e pertencimento à civitas. Vários
elementos hierarquizavam o pertencimento comunitário, não sendo possível desconsiderar a
dimensão religiosa.

e ao seu senhor natural, cujo tribunal reconheciam como fonte suprema de justiça política (patria communis). A
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A cidadania articulava vida civil e cristã, pois envolvia comunidades político-religiosas,
nas quais os dois âmbitos eram indissociáveis. A religião cristã, segundo Paolo Evangelisti,
encontrou natural aplicação comunitária no horizonte sociopolítico da civitas. Ao analisar o
papel da caritas – lexema de valor plenamente político pela relação com a comunidade, como
um compromisso civil e com o “bem comum”, e não apenas uma virtude moral ou religiosa –,
abordou a interlocução necessária (pedagógica) entre o clero e o conjunto dos que compunham
a cidade. O autor também afirma a noção antiga, por parte de alguns frades franciscanos, de
tornar os fiéis (e súditos) em figuras úteis da cidade, o que por muitos séculos esbarraria em um
parâmetro de referência geral, próprio às sociedades europeias, da necessidade de demonstração
da lealdade ao reino e da depreciação da atividade laborativa. Já na segunda metade do século
XVIII, seria inaugurado um quadro em perspectiva de mudança, em função das políticas
pombalinas, apropriadas e ressignificadas pelos sujeitos de todas as partes do Império.1588
Os pobres, desde o começo do cristianismo, passaram a fazer parte da civitas cristã. De
forma semelhante, a crioulização também foi uma indicação de pertencimento político-religioso
que diferenciava e hierarquizava socialmente. As “figuras da inferioridade”, isto é, os
indivíduos que por algum motivo eram considerados inferiores, implicavam lugares de tutela e
proteção previstos pelo direito natural e disputados nas esferas civil e religiosa (já que a religião
também atuava como jurisdição que disputava o governo das pessoas). Nesse contexto,
remetemo-nos, de forma semelhante, aos crioulos representados publicamente, diversas vezes,
por “pobres e miseráveis” e possuidores do “acidente da cor”. Na condição de cativos, libertos
ou livres, aborda-se que a liberdade jurídica não era o único elemento organizador dessas
sociedades, mas apenas um dos vários critérios que qualificavam ou desqualificavam, como,
inclusive, atributos teológicos de inferiorização (a exemplo da noção de “raça”).
As experiências das conquistas davam margem para questionamentos, interpretações e
conflitos, pelas “escalas” ou “níveis de naturalidade” que o Império produzia. Como ficariam,
então, os sujeitos que se consideravam “naturais” ou “nacionais”, mas que não eram filhos de
pais portugueses? E os filhos de uniões mistas ou as gerações que se seguiam sucessivamente?
Um exemplo seriam os crioulos, e, em especial, os crioulos das Mercês nas Minas Setecentistas.
Estes construiriam e ressignificariam sua categoria como naturais de um território, como
“nacionais do Reino e Conquista de Portugal”; buscariam sua integração local e comunitária
nos mais variados âmbitos, sendo moradores continuados com laços de confiança em uma
vizinhança, constituindo família, sendo possuidores de ocupações civis e militares e associados
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em irmandades; e, ainda, compreendidos como leais vassalos do soberano. No entanto, a mácula
da ancestralidade africana os interditaria de ocupar posições e espaços específicos, tendo em
vista as hierarquias e monopólios existentes, sobretudo no desempenho de cargos políticos. Por
agências e estratégias diversificadas buscava-se legitimar a pertença, eliminar estigmas e abrir
caminhos possíveis em um universo de “escalas de naturalidade”.
Se os cargos da governança eram restritos a alguns “homens bons” – considerados por
alguns historiadores como estratégia de enobrecimento, articulada a outras vias, como, por
exemplo, a participações em Ordens Militares, Misericórdias e Santo Ofício –,1589 outros meios
e espaços de atuação poderiam ser manejados em um entendimento mais amplo da condição de
moradores e vizinhos, de cidadãos como membros integrados em uma comunidade, e de
“naturais” ou “nacionais”. Categorias mais abrangentes, mas que não deixavam de possuir
hierarquias e monopólios em diferentes escalas. Muitos que se encontravam em um nível mais
baixo ampliariam seus horizontes de expectativas, pautados em experiências anteriores
recuperadas para legitimar suas narrativas, demandando maior participação em espaços que
lhes eram possíveis. Ressignificavam-se corporações religiosas, militares e artesanais, em nível
individual (ao ocuparem, por exemplo, funções de procuradores e solicitadores de causas nas
instâncias locais da justiça, de mesários dirigentes e juízes de irmandades, ou de oficiais
militares e mecânicos), mas também coletivo (como entidades corporativas que multiplicariam
suas possibilidades de agência, na busca por institucionalização das forças militares ou pela
elevação de irmandades crioulas e pardas ao patamar de ordens terceiras). Eis o que veremos
para os crioulos agrupados sob os signos das Mercês, considerando que “a crioulização, efeito
da duração da sociabilidade no contexto luso, seria um dispositivo das liberdades”.1590
6.3 “Mercê que fez Nossa Senhora”: empenho pela libertação dos membros cativos
“O sangue africano fervia-lhe nas veias; o mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão; e embalde o sangue
ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde – dissemos – se
revoltava, porque se lhe erguia como barreira – o poder do forte contra o fraco!...”.1591
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Liberdade poderia representar, primeiramente, a esperança de autonomia de movimento
e de constituição de relações afetivas para os escravizados.1592 Nas palavras de Marco Antônio
Silveira, “a combinação do escravismo com o universo mercantil gerou um tipo particular de
autonomia”,1593 e a mobilidade espacial era um “recurso da liberdade”, a “primeira e
fundamental marca de seu exercício”.1594 Diferentes enredos de escravidão e libertação podem
ilustrar a amplitude de seus significados, indo desde autonomias, pertencimento,
reconhecimento público, melhor posicionamento social, capacidade de negociação e
organização política, à liberdade civil de fato através da alforria, com afastamento da condição
de cativo, equidade de alguns direitos e privilégios, acesso a ofícios, honras e dignidades, e,
quiçá, construção de uma cidadania.1595 Um processo de diferentes matizes, indo muito além
da dicotomia entre escravidão e liberdade, a partir da reorientação de seus significados políticos
e culturais. A alforria, no processo de transformação de status, gerava nova condição civil. A
manumissão assumiu grande proporção nas Minas, e, no último quartel do século, cerca de 2/3
da população livre era composta por libertos e seus descendentes. As posições sociais que
passavam a ocupar no continuum liberdade-escravidão permitia que muitos se tornassem
senhores de escravos e adquirissem funções sociais como capitães de campo e milicianos.1596
A historiografia tem demonstrado o importante papel das alforrias nas configurações
demográficas e seus mecanismos de acesso, visto que a liberdade foi mais frequente “para
escravos nascidos no Brasil, ao mesmo tempo que as mulheres, nativas e africanas, tendiam a
ser agraciadas com a libertação em número maior”.1597 Muitos escravos, vivendo em ambiente
urbanizado, conseguiram acumular recursos monetários para arcar com suas alforrias,
possibilidade já reconhecida pelo direito romano, o peculium,1598 “segundo o qual o pater
1592
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permitia aos escravos, assim como aos filhos, a posse de algum tipo de bem”.1599 Desse modo,
comum foi o sistema de coartação,1600 enquanto outros eram libertados por seus senhores
através da prática testamentária, “gratuita” ou “condicionalmente”.
Nesse contexto, uma das principais funções propostas pelas irmandades era o auxílio
mútuo entre membros, desempenhado por todos, e, sobretudo, pelos que ocupavam cargos
administrativos anualmente, como o emprenho para a aquisição da alforria por irmãos cativos.
O amparo ao enfermo e ao falecido esteve presente em todas as agremiações, mas algumas delas
foram além, abarcando outros segmentos. Utilizava-se o discurso dos benefícios serem
direcionados aos irmãos zelosos, obedientes, que cumprissem com as normas estabelecidas em
Compromisso. Em Mariana, a Irmandade das Mercês cuidaria do irmão que precisasse em caso
de pobreza, tanto da saúde quanto de sua alma. No Arraial do Tejuco, era especificado que
quando um confrade adoecesse, era função do procurador avisar ao capelão e à Mesa, para que
fossem escolhidos os responsáveis por assistir ao enfermo. Em caso de pobreza, a irmandade
concorreria com o que pudesse.1601
Em Vila Rica não era diferente. Na irmandade localizada na Capela dos Perdões, por
exemplo, em ata de 20 de outubro de 1811, era debatido o tema da caridade a ser praticada em
benefício dos irmãos pobres na ocasião de suas enfermidades até seu falecimento da vida
presente. O juiz daquele ano, Felipe Santiago de Araújo, o procurador José Calisto de Arantes
e mais oficiais afirmavam que, em grande pobreza, muitos irmãos e irmãs moradores nas
freguesias padeciam de suas enfermidades, ficando de cama, sem terem o que comer e nem com
o que se curar. Lembrando-se da caridade necessária à atuação das confrarias, propunham
medidas de socorro, nomeando irmãos pelos bairros para fazerem a devida notificação à Mesa.
Em seu Compromisso, alguns anos depois, foi reafirmada a obrigação de auxílio com esmolas
a qualquer irmão que se achasse em pobreza e prolongada enfermidade, e, quando não houvesse
disponibilidade de recursos, dois irmãos ou irmãs seriam escolhidos para sair e pedir esmolas
“pela caridade”, visto que o doente “na sua saúde foi amante, e zeloso desta Confraria”.1602
Nesse sentido, dois casos ilustraram tais práticas. O primeiro, de 1759, tratava-se de
decisão tomada, em reunião da Mesa, sobre a possibilidade de a irmandade assistir na doença
que em todas as sociedades escravistas permitia-se que os escravos tivessem um pecúlio. O pecúlio pode ser
definido como concessão, pelo senhor, de uma capacidade parcial, e temporária, a seu escravo para possuir e
usufruir uma determinada quantia de bens”. PATTERSON, Orlando. Op. cit., p. 264.
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ao irmão José de Souto Gonzaga, que naquele ano servia de juiz, pela extrema necessidade na
qual se encontrava, estando gravemente enfermo. Este irmão se destacava dos demais por ter
dispensado maior parte de sua fazenda a benefício e aumento da confraria, com demandas como
seu “primeiro fundador nesta Vila”. Todos acordavam o socorro na moléstia e no enterro
“quando Deus fosse servido levá-lo”. Seu registro de entrada foi feito em 13 de outubro desse
mesmo ano, mas há a descrição de que era morador no Arraial dos Paulistas e fora o
“instituidor” e “autor” desta Irmandade das Mercês, falecendo em 05 de novembro de 1759.
Seu termo foi elaborado para formalizar sua participação. Décadas depois, em 1790, outro
irmão adoentado que havia sido juiz, o Alferes Antônio Barbosa, crioulo forro, era assistido
com esmola de duas oitavas por estar em notória pobreza e miséria.1603
Quando houvesse recurso financeiro disponível, a Irmandade das Mercês em Mariana
firmava o interesse em atuar a favor das donzelas, em todos os anos tentando auxiliar no dote
para que conseguissem casamento. Paralelamente, haveria a possibilidade de libertar um irmão
preso na cadeira, se o motivo fosse dívida, e não algum crime como roubo ou assassinato. A
quantia para tanto poderia ser de até quarenta oitavas. Por fim, atuava em prol da libertação
exposta em seu nome: a redenção dos cativos. O irmão escravo que fosse zeloso seria ajudado
para que conseguisse sua coartação a preço razoável, mediante autorização do senhor.1604 Esta
agremiação, localizada na sede episcopal, foi a que se prontificou em atender, pela caridade, a
um maior número de necessidades, enquanto outras selecionaram apenas alguma assistência
específica. No entanto, nos poucos termos de reunião encontrados e pela ausência de registros
de despesas, não encontramos informações sobre nenhum alforriado.
Em São Bartolomeu era estipulada atitude diante do cativeiro semelhante à Mariana. Os
escravos deveriam consultar a vontade de seu senhor para entrada e ocupação de cargo dirigente
na associação. Caso quisesse se libertar com sua mediação, a confraria seria obrigada a ajudar
com a quantia que pudesse, e, não havendo valor disponível em cofre, os oficiais pediriam
esmolas recorrendo à caridade dos fiéis. Talvez esta via, os auxílios informais, não fosse
registrada nos documentos oficiais. Através desse ato de caridade os irmãos se mostravam
“legítimos filhos da Santíssima Virgem Redentora dos Cativos”.1605 Em Sabará, o
Compromisso determinava que, estando a confraria em opulência, seria obrigada a casar, todos
os anos, no dia da festividade das Mercês, uma donzela filha de irmão ou irmã pobre, dando de
1603
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esmola 100$000 réis, tendo prioridade a mais velha. Também seria escolhida uma irmã que,
vivendo em “miserável estado de meretriz, preferindo no concurso a mais antiga”, “lhe dará de
esmola por uma só vez 50$000 réis”.1606 Já em Antônio Dias, os mercedários favoreceriam
prisioneiros ou cativos, contanto que não desfalcasse o Erário da confraria.1607
Constatou-se que ao menos dois irmãos foram alforriados por intermédio das
Irmandades das Mercês de Vila Rica, um de cada freguesia e agremiação, segundo exposto em
reunião. Na Freguesia do Pilar, em 11 de dezembro de 1774, um termo era lançado em ata para
que se “rematasse” o irmão Luiz Teixeira Mendes, na praça desta vila, no juízo da procuradoria,
pelo preço de quarenta oitavas. Após o pagamento ele ficaria forro, sendo seu fiador o juiz
Ignácio Henriques da Costa, que passaria o crédito da quantia à irmandade. Para que a confraria
não tivesse prejuízo algum, foi decidido uniformemente que se entregasse uma procuração ao
fiador para que Luiz fosse “rematado” pelo preço citado, a ser pago no tempo de dois anos.
Com o pagamento concluído pelo próprio escravo, lhe seria passada a carta de alforria. Luiz
Teixeira Mendes era irmão antigo, desde o ano de 1758, sendo escravo de José de Barros. Já o
fiador se tornou irmão em 1767, se mantendo como oficial entre os anos de 1774 a 1777.1608
Em Antônio Dias, foi levado a debate pelo juiz Thomé João da Silva Costa, em 14 de
março de 1784, que o irmão Francisco de Freitas pedia que a irmandade o resgatasse do
cativeiro. A quantia a ser dispensada era de 120$000 réis, valor pelo qual foi “rematado” pelo
padre Manoel Valente de Vasconcellos, mencionado como “irmão”1609 e possuidor de escravos
congregados entre 1784 e 1790. A agremiação concorreu com a metade de imediato e se
comprometeu a pagar o restante em três anos. Para garantir maior segurança à tramitação,
estabeleceram como fiadores o próprio juiz e os irmãos Manoel da Silva Marques e Manoel
Fernandes, todos crioulos forros. Estes seriam fiadores da soma desembolsada, informando a
necessidade de hipotecar a todos os bens da associação, móveis e de raiz. O padre aceitava o
acordo e os oficiais se responsabilizavam em passar certidão de coartação a ser assinada e
recibos. Em anotação lateral no documento, mais de dez anos depois, confirma-se o desfecho
desse episódio, afirmando a quitação da dívida em 08 de outubro de 1796.
1606
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No dia 20 deste mesmo mês e ano consta a informação de que Francisco pagou todo o
valor, ficando os fiadores desobrigados da dívida, sendo passada sua “carta de alforria e
liberdade”, e, “como forro e liberto” poderia, assim, “tratar de sua vida”. É interessante frisar
que sua entrada na irmandade foi registrada em 1778, com o nome de Francisco de Freitas
Valente de Vasconcelos, embora não especificasse ser cativo. Ele era morador no Padre Faria
e ocupou cargos ao menos dez vezes, entre 1788 até 1808, demonstrando sua importância
naquele meio associativo. Sua trajetória foi iniciada como zelador, passando a irmão de mesa,
chegando ao posto de juiz, depois retornando às funções menores.1610
O maior intermédio das irmandades talvez não estivesse no custeio das libertações, se
considerarmos o número considerável de escravos que poderia pleitear o auxílio, mas na
exigência de fiadores no sistema de coartação, na prestação de suporte jurídico para casos de
conflitos em acordos firmados entre senhor e escravo, e, no caso das alforrias por arrematação
em praça pública, “pessoas de crédito assumiam como seus os escravos e comprometiam-se a
pagá-los a prazo. Nestas duas situações, a possibilidade de o escravo dispor de uma rede de
relações que o colocasse em contato com pessoas de crédito era fundamental”.1611 Ou seja, os
grêmios tornaram-se meios de aproximação dos confrades a “instrumentos de defesa e de ação
na sociedade colonial, como os aparatos jurídicos e as formas de negociação e de representação
social”.1612 Muitos escravos e forros acionaram a justiça, em geral com procuradores
intermediários, justificando suas demandas em prol da libertação individual ou contra a
reescravização.1613 A mediação do fiador foi apontada por Eduardo Paiva, alertando sobre a
relevância da formação de redes de sociabilidades e “laços de garantia”.
Em muitos casos o proprietário exigia do escravo um fiador, que era arranjado sem
maiores dificuldades. Isso revela, aliás, uma outra característica do sistema escravista
em Minas: uma rede de contatos e de conhecimentos que envolvia homens e mulheres
livres, libertos e escravos, brancos, mestiços e negros e que era acionada
cotidianamente. O tamanho reduzido dos plantéis, a proximidade entre eles e a
estreiteza das relações entre proprietários e propriedades contribuíam fortemente para
isso.1614
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Douglas Libby e Clotilde Paiva realizaram uma interessante pesquisa demográfica para
a Vila de São José, e algumas de suas considerações nos auxiliam a compreender o exemplo de
Vila Rica, sobretudo quando apontam as dificuldades inerentes à obtenção de alforria e o longo
tempo necessário para acumulação de pecúlio. Para além da média de faixa etária dos
alforriados, é importante lembrar que muitas alforrias eram acompanhadas de cláusula
condicional de mais alguns anos de trabalho.
Para a maioria dos africanos, é claro, a liberdade nunca chegou, e para os poucos que
efetivamente conseguiram suas cartas de alforria o sucesso se deu, de modo geral,
quando tinham idades mais avançadas. No ano de 1795, apenas dois africanos da
região centro-sul do continente haviam recebido sua liberdade antes de alcançar 30
anos de idade. Nada menos que 90,6% dos forros africanos tinham 40 ou mais anos
de idade. Desta forma, parece bastante razoável supor que os africanos raramente
conseguiam cartas de alforria antes de chegar aos 30 anos de idade, o que
provavelmente significa que seriam necessários pelo menos de dez a quinze anos de
trabalho árduo, economias, e um comportamento aceitável antes que a autocompra se
tornasse uma realidade.1615

Patrícia Mulvey1616 também observava que, além do enterro dos irmãos falecidos, uma
das funções socioeconômicas mais importantes das irmandades de homens africanos e
afrodescendentes era o empréstimo de dinheiro para a compra das cartas de liberdade dos
irmãos cativos. Para exemplificar a questão, citou o caso das Irmandades do Rosário de Sabará
e Tejuco, tendo a primeira ajudado seus membros escravos a obterem a permissão de seus
senhores para a compra de sua liberdade, emprestando o dinheiro necessário aos irmãos, e a
segunda, que, além de auxiliar seus membros cativos, se envolvia em longos processos judiciais
com seus senhores em caso de revogação da libertação. A Irmandade das Mercês do Sumidouro
também garantia em seu Compromisso que o ouro que sobrasse dos ornatos e festejos seria
aplicado para a libertação de algum irmão cativo ou preso; enquanto a Irmandade de São João
Del Rei estipulava a libertação do cativeiro ilegítimo.1617
Queremos que os irmãos e irmãs que forem cativos, sendo zelosos que bem sirvam a
irmandade e com notório procedimento, se acontecer que seus senhores os querem
vender a falsa fé, como tem acontecido muitas vezes para fora da terra, estes serão
obrigados a dar logo parte a irmandade e, querendo tratar da sua liberdade, a
irmandade será sua procuradora neste caso. 1618
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Tal cláusula não consta, contudo, em Compromisso do início do século XIX. Isso
poderia indicar muitas coisas, como, por exemplo, que a irmandade não possuía mais o interesse
em prestar esse auxílio, que a função não tenha sido recorrente, que não possuía recursos para
arcar com essa despesa, que seu perfil social tenha se modificado ao longo do tempo, já não
tendo em seu corpo associativo um grande número de escravos, ou, ainda, que tenha buscado
se afastar do cativeiro para alçar maior distinção a partir de sua elevação aos postos de
arquiconfraria e ordem terceira.
Ainda que não fosse reivindicada a liberdade generalizada, em moldes abolicionistas,
“o que seria uma postura anacrônica quando pensada para a sociedade escravista do século
XVIII e primeira metade do XIX, esses financiamentos foram concebidos como privilégios e
nunca estendidos a todos os membros da corporação”.1619 A vontade do senhor deveria ser
respeitada. O auxílio às alforrias era prestado em prol de melhores condições de vida para os
irmãos que mereciam. A escolha dos parceiros conjugais e redes sociais, bem como a
participação em confrarias, possibilitavam múltiplas percepções de acesso às liberdades,
formando um horizonte de expectativas1620 enquanto projeções de futuro e projetos de vida. Ou
seja, “ser parte de uma congregação que, por vias legais, abria a possibilidade da saída
(individual) do cativeiro foi, sem dúvida alguma, um alento para inúmeros homens e
mulheres”1621 que tiveram de (re)criar e atribuir sentidos, ressignificar experiências e
resistências, ocupando “os espaços da cidade de forma nem sempre bem vista pelas autoridades
e pela classe de proprietários”.1622 Para Ynaê Lopes, “se, por um lado, jogar as regras do jogo
de fato arrefeceu outros tipos de luta, por outro, viabilizou que escravos e libertos, africanos e
crioulos, literalmente concretizassem no espaço urbano fragmentos de suas histórias”.1623
A abolição da escravidão africana pode não ter sido um objetivo arquitetado no
Setecentos pelas irmandades negras, como já observava Julita Scarano.1624 As associações
buscavam o auxílio ao escravo que era maltratado pelo senhor, além de ajudarem, sob
condicionantes financeiros, aos que aspiravam à libertação, o que, de forma alguma, garantia a
essas confrarias uma condição de passividade. Célia Borges propõe interpretação semelhante,
também visualizando as posturas em favor da libertação nas irmandades do Rosário, espaços
de sociabilidade e solidariedade, como uma forma de canalizar inquietudes e
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descontentamentos.1625 Já no século XIX, outras pesquisas demonstraram a importância dessas
associações em movimentos abolicionistas, como as de Antônia Quintão.1626
Ademais, várias irmandades de africanos e afrodescendentes, inclusive associações
mercedárias, passaram a solicitar a permissão da Coroa para conceder alforria aos irmãos
escravos após tomarem conhecimento dos privilégios concedidos às Irmandades de Nossa
Senhora do Rosário em Portugal. Com a administração pombalina, quando ocorrera a libertação
dos descendentes de africanos em Portugal e, ao menos em teoria, a supressão dos critérios de
limpeza de sangue nas corporações, os pedidos de resgate de escravos e de extensão dos
privilégios alcançados se intensificaram. No entanto, Daniel Precioso apontou que o direito de
alforriar escravos contra a vontade senhorial não foi estendido às irmandades da América
portuguesa, visto ainda que o resgate de cativos era algo raro e realizado apenas quando
possuíssem condições monetárias. Didier Lahon1627 também considerou que o privilégio de
alforriar cativos, por parte das confrarias, não teria sido plenamente exercido em Portugal e nas
conquistas, existindo resistências desde o século XVII.
É preciso considerar, assim, que se por um lado as associações leigas refletiam os
mecanismos de controle e dominação, por outro, eram ativos espaços de coesão,
ressignificação, negociação e luta de homens e mulheres, quer dentro da ordem ou impondo
dificuldades na reprodução do sistema escravista colonial a partir de rearranjos, reconstruções
e inversões. As irmandades, para além de uma visão simplificada de tensão entre resistência e
acomodação à escravidão, eram compostas por atores sociais que interviam ativamente em
processos e conflitos sociais e políticos, não sendo desprovidas de práxis política, como já fora
proposto pela historiografia.1628 Embora com certas limitações impostas pela sociedade
hierarquizada e desigual na qual viviam, acentuamos o expressivo protagonismo dos sujeitos
irmanados em sociabilidades diversas pelo espaço urbano das vilas e na busca por suas
liberdades. Enredos que estiveram muito além da dicotomia escravidão-liberdade. O fim da
escravidão ou o “tempo justo de cativeiro”, por exemplo, foram pontos em discussão no
decorrer do Setecentos, mesmo que restritos a alguns grupos, como no caso de crioulos,
mestiços e pardos, também inseridos em suas irmandades. Sujeitos e instituições que foram

1625

BORGES, Célia Maia. Op. cit., 112-114.
QUINTÃO, Antônia. Irmandades negras: outro espaço de luta e resistência, 1870-1890. Dissertação
(Mestrado em História) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.
1627
LAHON, Didier. Esclavage, confréries noires..., op. cit.
1628
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit.
1626

429

peças cruciais no importante legado de sucessivas reivindicações e contestações ao longo do
século XVIII até a abertura à concessão de direitos a afrodescendentes.1629
6.4 “Leais escravos e melhores vassalos de Vossa Majestade”: os crioulos das quatro
comarcas das Minas do Ouro
Ao longo da vida dos indivíduos é recorrente o aparecimento cíclico de “problemas,
incertezas, escolhas, enfim, uma política da vida cotidiana cujo centro é a utilização estratégica
das normas sociais”.1630 Conflitos e contradições caminhariam lado a lado ao estabelecimento
de novos níveis de equilíbrio, também sujeitos a outras rupturas. Dessa maneira, “nos intervalos
entre sistemas normativos estáveis ou em formação, os grupos e as pessoas atuam com uma
própria estratégia significativa capaz de deixar marcas duradouras na realidade política que,
embora não sejam suficientes para impedir as formas de dominação, conseguem direcioná-las
e modificá-las”.1631 A noção de “estratégia” pode ser pensada, portanto, pelo espaço de atuação
dos sujeitos ao resistir ou impulsionar as transformações sociais e políticas. “Uma racionalidade
seletiva e limitada explica os comportamentos individuais como fruto do compromisso entre
um comportamento subjetivamente desejado e aquele socialmente exigido, entre liberdade e
constrição”.1632 Nesse sentido, pode-se refletir sobre as agências e as estratégias de africanos e
afrodescendentes a partir de uma perspectiva extremamente rica, as representações e
solicitações várias encaminhadas ao poder real.1633
Diversos foram os requerimentos enviados à Coroa que ilustram alianças e dissenções
no interior da “população de cor” na América portuguesa,1634 bem como tratam das demandas
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desses sujeitos cientes de acontecimentos de outras capitanias, ou de medidas e leis
promulgadas e aplicadas no Reino, fazendo suas interpretações, apropriações e usos políticos
contingentes.1635 Assim, ressalta-se o caráter integrado e conectado das experiências históricas
das configurações sociais em diferentes capitanias, e da mobilização de grupos sociais
organizados, quer por meio de regimentos milicianos ou de irmandades leigas.1636 Indivíduos
em diferentes posições da hierarquia social, e, principalmente, ajuntamentos deles dispostos em
redes de sociabilidades, demonstraram plena capacidade de intervir nas situações vivenciadas
mediante a incorporação da palavra escrita em seu cotidiano.1637
Distintas seriam as expectativas possíveis aos crioulos agremiados às Irmandades das
Mercês, com a articulação de estratégias diferenciadas que abarcassem de um lado os homens
livres ou libertos e de outro os escravos. Destacamos, sobretudo, três pontos principais: as
interpretações e apropriações do privilégio da libertação de cativos adquirido por algumas
Irmandades do Rosário em Portugal; as interpretações e apropriações de leis e alvarás régios,
como o de 1773 com a abolição de descendentes de escravos no Reino e o fim da mácula que
possibilitaria a habilitação aos alforriados; e as denúncias contra violências sofridas e
solicitações de benefícios e privilégios variados, como o reconhecimento social de pardos e
crioulos forros e livres em múltiplos âmbitos, ao representarem-se como vassalos ao serviço da
Coroa portuguesa, requerendo, por exemplo, arregimentarem-se em tropas de “homens de cor”.
Através de petições, produzidas por eles ou por seus procuradores, demandavam
posições pessoais ou corporativas, solicitavam recompensas por serviços prestados,
denunciavam quebras às regras de promoção a cargos de oficiais, ou simplesmente
demandavam direito de portar armas, fardas, insígnias ou receber cartas patentes –
símbolos de distinção fundamentais no interior da configuração social particular
formada pelos negros e de ascensão no âmbito da configuração social mais ampla de
sua respectiva capitania.1638

Em 1753, por exemplo, os devotos das Mercês de Antônio Dias solicitavam à Coroa
uma provisão para que o irmão Manuel Gomes da Costa pudesse pedir esmolas para contribuir
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com o sustento da corporação, encaminhando autorizações locais de anos anteriores.1639 Os
confrades justificavam a necessidade do peditório de esmolas com hábito, caixinha e imagem
pelos fatos da irmandade ter sido ereta “novamente” e ser pobre. Inicialmente, circunscreviam
o peditório à Comarca, embora ampliassem o pedido para toda a Capitania de Minas, sertões,
Bahia e Pernambuco, válido por dez anos, com objetivo de edificarem capela própria. Isso
demonstra, de início, uma possível relação entre as localidades, com circulação de informações
e pessoas por meio da arrecadação de esmolas.1640
Uma primeira tentativa de comunicação e reunião de grupos, espalhados pelas quatro
comarcas, foi o requerimento enviado ao Rei, em 1755, por seus “humildes escravos e leais
vassalos, os homens crioulos pretos e mestiços machos e fêmeas, todos moradores nas Minas,
do ouro, a saber, Vila Real do Sabará, Vila Rica do Ouro Preto, São José e São João do Rio das
Mortes, e Serro Frio”. Era público e notório que, desde o princípio daquelas Minas, eles
comercializavam todo o gênero de “negócios, tratos e contratos de compra e venda” com
homens brancos, mas que, por muitos deles não saberem ler e escrever, e menos ainda
conhecerem de direito e termos judiciais, por serem homens pretos e leigos, eram prejudicados
em suas “fazendas, honras e casas”. Esses comerciantes brancos, de má fé, passavam papéis
para que os suplicantes assinassem, incluindo as mulheres, aumentando valores cobrados,
reduzindo prazos e estabelecendo juros não estipulados. Muitos acabavam sendo citados e
executados por dívidas falseadas, indo para a cadeia ou padecendo infinitas misérias, e suas
mulheres e filhas acabavam legando uma desqualificação familiar.1641 Esse apontamento
justificaria a cláusula em regimento de auxílio a prisioneiros por dívidas.
Pretos e pretas, libertos e pobres, não possuíam quem os auxiliasse, e, ainda que se
queixassem “às Justiças”, não eram atendidos. Para eles, havia quem se vingasse de qualquer
ação organizada em defesa, com queixas mal fundadas aos juízes da terra, oficiais de justiça e
outros aliados aos governadores e ministros. Eram “tantos os casos atrozes”, que restava aos

1639

Tais licenças eram alcançadas anualmente dos ouvidores de comarcas e do bispado de Mariana. Os confrades
anexaram um parecer, de 1751, de João de Souza Menezes, Ouvidor Geral, Corregedor da Comarca do Rio das
Velhas e Provedor das Capelas, Ausentes e Resíduos. No documento ele era referido como um Memposteiro-mor
dos cativos e citava regimento sobre o assunto. Tal fato também demonstra a circulação de informações, notícias
e contatos no interior da capitania. AHU. [ant. 1753]. REQUERIMENTO dos devotos de N. S. das Mercês,
solicitando provisão para que o irmão Manuel Gomes da Costa possa pedir esmolas a fim de contribuir para o
sustento da sua corporação. AHU-Minas Gerais, cx. 62, doc. 15.
1640
AHU. [ant. 1753]. REQUERIMENTO dos devotos de N. S. das Mercês, solicitando provisão para que o irmão
Manuel Gomes da Costa possa pedir esmolas. AHU-Minas Gerais, cx. 62, doc. 15. Ver também: ANDRADE,
Francisco Eduardo de. Cativeiros e enredos..., op. cit.; SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit.
1641
AHU. [ant. 1755, Outubro, 14] REQUERIMENTO dos crioulos pretos das minas de Vila Real do Sabará, Vila
Rica, Serro do Frio, São José e São João do Rio das Mortes, pedindo que se lhes nomeie um procurador para os
defender das violências de que são vítimas. Anexo: aviso. AHU-Minas Gerais, cx. 68, doc. 66.

432

suplicantes se unirem para rogar o amparo do soberano, “prostrados aos reais pés” de Sua
Majestade. Era requerido que naquelas vilas lhes servisse, como agente e procurador dos forros,
um homem ágil, prático e judicial, visto que havia muitos crioulos e pardos que viviam pelos
auditórios e com “boa notícia”, para que os representasse civil e judicialmente. Os ministros
reais do Conselho Ultramarino, em Lisboa, receberam a súplica e solicitaram informações às
ouvidorias das comarcas e ao governador da Capitania de Minas Gerais.1642 Interessante
lembrar aqui da existência de um “procurador das irmandades” no Tejuco.
Após o requerimento no qual expunham sua situação como vítimas de inúmeros abusos,
uma nova representação coletiva fora enviada, mas com outra estratégia. Dessa vez apareciam
conectados, por projeto comum, sob a devoção de suas irmandades. Eram os juízes e mais
irmãos de mesa das Veneráveis Irmandades da Virgem Nossa Senhora das Mercês e Redenção
dos Cativos, eretas em Vila Rica do Ouro Preto, Vila Real do Sabará, São João del Rei e São
José do Rio das Mortes, na capitania de Minas Gerais do Ouro e Bispado de Mariana. Os irmãos
comunicavam que, por súplica, em audiência de 03 de setembro de 1755, representavam à Sua
Majestade, de comum consentimento, o oferecimento de quatro missas anuais perpétuas em
atenção ao memorável dia sete de setembro, da desejosa aclamação e feliz reinado, a serem
rezadas em suas próprias capelas em cada vila, com assistência do senado das câmaras.1643
A oferta era feita em barganha de que o Rei lhes fizesse a graça de conceder os
privilégios gozados pelos homens pretos irmãos do Rosário da Corte. Ampliava-se a solicitação
pretendida para que os irmãos que servissem aos cargos diretivos não fossem executados por
dívidas cíveis (já que se queixavam de, por vezes, serem vítimas de falsificações), somente
sendo punidos nos termos das Leis do Reino. Essa seria uma aquisição de privilégio como
atrativo aos possíveis eleitos e, ao mesmo tempo, uma garantia de recursos para a corporação,
no que tange à mesada dos oficiais e aos empréstimos feitos por eles ao longo do ano em que
serviam, possibilitando o encaminhamento das demandas. Lembrava-se que esta não era a
primeira vez que eles se agenciavam, tendo enviado outros requerimentos até então
desprezados, reunidos a outros dos forros das Minas, e pedia-se que mais atenção fosse dada à
qualidade desta representação em especial, que se distinguia das demais. A importância da
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das violências de que são vítimas. Anexo: aviso. AHU-Minas Gerais, cx. 68, doc. 66.
1643
AHU. [1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de N. S. das Mercês a pedir licença para
poderem dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José
do Rio das Mortes e em outras. Anexo: carta, provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.

433

oferta de missas pelos crioulos era reafirmada, se apropriando e ressignificando privilégios
concedidos em outras circunstâncias para seus próprios contextos e experiências.1644
Eles encaminhavam juntamente a carta de confirmação do privilégio, em nome de Dom
José e por parte de seus Desembargadores do Paço, enviada para a Irmandade do Rosário dos
pretos da Corte, localizada em capela separada na Igreja da Santíssima Trindade, em 16 de
outubro de 1753, bem como ao Rosário de Salvador, em 16 de maio de 1754.1645 Nelas eram
referidas petições apresentadas por confrades, nas quais lhes era concedido, pelos senhores reis
predecessores – como Dom Pedro e Dom João –, “por impulso natural de real grandeza”, o
privilégio de poderem pagar aos senhores dos escravos, se irmãos do Rosário, o seu justo valor
quando seus proprietários os quisessem mandar para fora do reino. A irmandade poderia, assim,
libertar ou buscar compradores para os que não desejassem ser vendidos, bem como para os
que passassem por áspero e cruel trato. Também poderia libertar o irmão ou irmã que fosse
necessário para o “ministério” da sua irmandade. No entanto, havia a ressalva real de que não
pudessem resgatar os vendidos para as conquistas, reafirmando o interesse e a necessidade de
manutenção do tráfico escravista para o além-mar.1646
De acordo com Didier Lahon, os privilégios concedidos para a emancipação poderiam
representar uma perspectiva, por parte dos soberanos portugueses, de não perpetuarem a
escravidão ao longo de várias gerações, pelo menos para os que adotavam valores cristãos. No
entanto, a concessão desses privilégios passou por transições, sendo permitidos, abolidos e
alterados com o tempo. Nos séculos XVII e XVIII, estaria relacionada ao benefício de algumas
irmandades negras de libertarem membros cativos em casos de excesso de violência dos
senhores ou de venda para fora do reino. Contudo, em meados do Setecentos houve uma
mudança maior na atitude das autoridades régias, que, para o autor, se referia à visão, como
1644

AHU. [1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de N. S. das Mercês a pedir licença para
poderem dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José
do Rio das Mortes e em outras. Anexo: carta, provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.
Segundo Lima Júnior, “a informação do Procurador da Coroa foi favorável ao pedido dos Irmãos das Mercês e,
em 1767, afinal, recebiam os pretos de Nossa Senhora das Mercês o mesmo privilégio de que já gozavam os Irmãos
do Rosário, desde o começo do reinado de Dom João V, conforme Carta de Confirmação dirigida aos mesários da
Irmandade do Rosário de Ouro Preto”. LIMA Jr., Augusto de. Op. cit., p. 121. Não sabemos qual é o documento
referido. Daniel Precioso possui visão distinta, “como o direito de alforriar escravos independentemente da vontade
senhorial, conferido à Irmandade do Rosário de Lisboa, não foi estendido às irmandades das Mercês da América
portuguesa, o resgate de cativos era feito apenas esporadicamente e, em geral, quando as receitas não fossem muito
baixas ou, até mesmo, deficitárias.” PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. 177.
1645
Na confirmação da concessão feita ao Rosário de Salvador há uma cópia de Provisão de 24 de janeiro de 1714.
AHU. [1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de N. S. das Mercês a pedir licença para
poderem dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José
do Rio das Mortes e em outras. Anexo: carta, provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.
1646
AHU. [1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de N. S. das Mercês a pedir licença para
poderem dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José
do Rio das Mortes e em outras. Anexo: carta, provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.
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problema, do crescimento do número de libertos em Portugal, uma questão observada também
nas leis adotadas em 1761 e 1773. Dessa forma, como a legislação também objetivava o
direcionamento dos cativos para os domínios ultramarinos, Didier Lahon considerou que esses
benefícios nunca seriam alcançados pelas irmandades da América portuguesa, embora tenha
havido tentativas.1647 Fernanda Pinheiro identificou o mesmo, “em Portugal, as irmandades
protagonizaram grande poder social e político ao conquistarem privilégios régios [...] que lhes
conferiram poder de representação jurídica, posição que suas congêneres na América
portuguesa jamais alcançaram”.1648
Homens crioulos, pretos e mestiços da Capitania das Minas Gerais enviaram, assim,
uma série de requerimentos para o Conselho Ultramarino, nas décadas de 1750 e 1760,
solicitando privilégios vários, como a autorização para libertação de cativos em irmandades ou
ainda para formar um Regimento Auxiliar.1649 Conforme estipulavam em 1756, os “leais
escravos e melhores vassalos” representavam-se “por mão” de seu agente e procurador da
Companhia dos Forros, há mais de trinta anos instalada na Comarca do Rio das Mortes, José
Inácio Marçal Coutinho. Na pessoa do procurador, os suplicantes colocavam-se na real
presença, e, em sua retórica, mencionavam o desejo de se colocar em risco, expondo suas vidas
ao serviço de seu Príncipe Soberano, e apontavam a necessidade de seus serviços devido à
existência de quilombos e “grandes mocambos de negros foragidos e brancos com eles juntos”.
Requeria-se do monarca que os organizassem em regimentos, do mesmo modo, tratamento e
honra gozados pelos pretos de Pernambuco, Bahia e São Thomé, com companhias úteis nas
vilas e arraiais, além dos “descaminhos”, serras, rios e matas. Tudo estava de acordo com a
melhor serventia ao real serviço, comparados aos prejuízos causados à Fazenda e aos moradores
das povoações por foragidos, ciganos e contrabandistas.1650

1647

Para Didier Lahon, essas leis não devem ser encaradas como medidas abolicionistas, visto que a escravidão só
seria abolida, de fato, em 1869, período mais aproximado de experiências americanas. Após essa decisão, a
exportação de escravos se intensificaria até a proibição do intendente geral da polícia Pina Manique, em 1797.
LAHON, Didier. Esclavage, confréries noires..., op. cit.
1648
Fernanda Pinheiro não encontrou ações de libertação (ou manutenção e restituição de liberdade) mediadas por
irmandades em Mariana. A autora não descartou a possibilidade de haver processos não identificados nos catálogos
analisados do arquivo cartorário. Distinto foi o caso de Lisboa. Dentre os vários processos analisados, de Portugal,
ressaltam-se também as ações produzidas na Casa de Suplicação de Lisboa quanto às violações da aplicação das
leis pombalinas de emancipação. PINHEIRO, Fernanda. Em defesa da liberdade..., op. cit., p. 17.
1649
AHU. [1766, Agosto, 26] LEMBRETES do Conselho Ultramarino sobre a conta apresentada pelo ouvidor do
Serro do Frio, com o intendente da Casa de Fundição da Vila do Príncipe, sobre a consulta das mercês que pedem
os homens pretos, crioulos e mestiços da Capitania de Minas Gerais. AHU-Minas Gerais, cx. 88, doc. 30.
1650
Era mencionada também a necessidade de ajuda de custo para pólvora, chumbo e “comestivo” em virtude dos
longos caminhos percorridos por dias e noites, e pediam em nome dos suplicantes mais velhos, em memória dos
serviços prestados no “tempo da conquista”, descortinando matos e estradas, sempre pagando os quintos, como
libertos. AHU. [ant. 1756, Janeiro, 07] REQUERIMENTO dos crioulos pretos e mestiços forros, moradores em
Minas, pedindo ao rei D. José I a concessão de privilégios vários, dentre eles o de poderem ser arregimentados e
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Neste requerimento, havia o parecer de 1755 do Secretário de Estado da Marinha e
Ultramar Diogo de Mendonça Corte Real para o Presidente do Conselho Ultramarino D.
Estevam de Menezes, Marquês de Penalva. Nele consta que Sua Majestade deveria deferir
como fosse justo ou “consultar o que parecer”. Em outras representações sempre existiam
solicitações de informações e pareceres ao governador, ouvidor e provedor da fazenda. O
parecer dos conselheiros, de 1756, foi um ríspido “escusados”, demonstrando “a frieza e a
objetividade com que foram rechaçados”.1651 Ainda que fosse assim, os feitos, os testemunhos
e as redes de sociabilidades de afrodescendentes forros e livres apresentaram um lado da moeda,
contrastando com as visões críticas emanadas pelo outro lado.
Outras perspectivas poderiam ser observadas, como o agenciamento de alguns
moradores ou oficiais camarários das vilas com o intuito de limitar a atuação de
afrodescendentes nas Minas. Em 1753, uma representação era enviada ao rei D. José I, pelos
moradores de Vila Rica, solicitando a mercê de ordenar ao bispo, governador e ouvidor que
tentassem unir as diversas irmandades existentes, como ocorria no Rio de Janeiro. Era relatada
a existência de muitos negros e brancos na vila, dos quais procediam os mulatos, sendo estes
muito desordenados, e, embora fossem pobres, possuíam irmandades em variadas devoções.
Contudo, se estivessem reunidos em uma só igreja, como fizeram na cidade do Rio de Janeiro,
poderiam arcar com o sustento do culto de forma mais satisfatória.
Os moradores sugeriam que as irmandades se reunissem na capela nova, de pedra, “que
fazem os mesmos pardos a São Gonçalo Garcia na freguesia de Nossa Senhora da Conceição”,
onde havia também a Irmandade da Boa Morte em altar lateral da matriz, e, no Ouro Preto,
havendo a capela de São José, “igreja de madeiras, muito danificada”, onde se achavam duas
devoções, uma à Senhora do Parto e outra à de Guadalupe, e, nesse mesmo morro, a devoção a
São Caetano. Sendo todas irmandades e devoções pardas, consideravam ser essencial seu
ajuntamento. Ainda era sugerido que os irmãos de São José vendessem seu templo, então
bastante danificado, aos devotos do Senhor do Bonfim “que se venera no meio da rua”, e que o
altar da Boa Morte fosse deixado para uma nova devoção de Santa Ana, que havia na mesma
matriz sem altar próprio. Era justificado que tais devoções jamais teriam duração, subdivididas
e espalhadas dessa forma pela vila.1652 Não foram referidas as devoções pretas ao Rosário e
gozarem do tratamento e honra de que gozam os homens pretos de Pernambuco, Bahia e São Tomé. Anexo: aviso.
AHU-Minas Gerais, cx. 69, doc. 05.
1651
SILVEIRA, Marco Antônio. Soberania e luta..., p. 45.
1652
AHU. [ant. 1753, Fevereiro, 19] REPRESENTAÇÃO dos moradores da Vila Rica do Ouro Preto, solicitando
ao rei D. José I a mercê de ordenar ao bispo, governador e ouvidor tentassem a unidade das diversas irmandades,
como se procedera no Rio de Janeiro. AHU-Minas Gerais, cx. 61, doc. 44. Mariza Soares observou, no Rio de
Janeiro, a ação de repressão e destruição de igrejas pelo marquês de Lavradio e alguns de seus sucessores na
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Mercês, embora reunissem afrodescendentes e forros, demarcando maior distanciamento dos
brancos das comunidades de pardos.
Em 1755 foi a vez dos oficiais da Câmara de Mariana se pronunciarem ao rei, pedindo
providências no sentido de conter os incômodos, insultos e vexames que os vassalos de Sua
Majestade, moradores da cidade, sofriam por parte de negros e mulatos forros. A situação era
contextualizada como problema generalizado do Estado do Brasil, pela grande quantidade
destes segmentos. A reclamação dizia que não eram apenas os viajantes que eram atacados,
com também os moradores em suas casas, com roubos de suas fazendas, vidas e honras, estando
os forros munidos de armas, pólvora e chumbo. Devia-se proibir a posse de armas. Tal fato
certamente estaria relacionado com a atuação desses sujeitos em funções militares, que
passariam a lutar por sua institucionalização. Solicitava-se a contenção da prática de alforria
pelos “meios que nestes Estados se usam”, como, por exemplo, que era o de comprarem negras,
utilizando-se de seus serviços por alguns anos, para depois arbitrar-lhe avultado preço ao seu
valor a ser pago dentro de um tempo determinado, pois, com o interesse em sua liberdade, a
tudo se sujeitavam. Era indicado que a coartação fosse evitada, temendo a ação desses escravos
em juntarem as somas necessárias a qualquer custo, e deixada a sugestão de que as alforrias,
quando ocorressem, que fossem gratuitas, por esmola ou pelos bons serviços prestados.1653
Outra solicitação era que em cada freguesia houvesse um livro para que fossem
assentados os forros de qualquer qualidade e sexo, e só circulassem para fora dela levando
documento ou carta de alforria. Havia grande receio da fuga dos escravos, sendo sugerido que
os fugitivos fossem castigados mandando-lhes “picar” por cirurgião em um nervo do pé, de
forma que pudessem servir aos senhores, mas não conseguissem correr. Alguns já costumavam
praticar esse tipo de “correção”, embora outros temessem a justiça real.1654 O castigo físico era
aceito e legítimo, mas deveria ser moderado, justo e disciplinar. Em fins do século XVII, em
1688, por exemplo, a Coroa portuguesa emitiu cartas régias para que os senhores que tratassem
seus escravos cruelmente fossem obrigados a vendê-los. Entretanto, no ano seguinte elas foram

segunda metade do século XVIII. SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor..., op. cit. Cf. AHU.
Requerimento da Irmandade do Rosário ao rei datado de 27.07.1774. AHU-Rio de Janeiro, cx. 107, doc. 31;
Resposta do Marques de Lavradio motivado pelo requerimento dos irmãos do Rosário datada de 17.07.1775. AHURio de Janeiro, cx. 107, doc. 31.
1653
Segundo Didier Lahon, diferente do Brasil, em Portugal a compra da liberdade pelos escravos não foi prática
frequente. A grande maioria de libertações teria ocorrido em testamentos, de forma condicional. Tal fato pode
justificar a visão dos camarários da petição mencionada. LAHON, Didier. Esclavage, confréries noires..., op. cit.
1654
AHU. [1755, Maio, 05] Mariana CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Mariana, pedindo providências
ao rei D. José I no sentido de evitar os contínuos insultos e vexames de que são vítimas os moradores da referida
cidade por parte dos negros, negras e mulatos forros. AHU-Minas Gerais, cx. 67, doc. 61.
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revogadas, pelas perturbações causadas. Os maus-tratos estariam dentre as justificativas das
ações em prol da libertação, sendo assunto de interesse das autoridades régias.1655
Independente de disputas e competições, pretos, crioulos, pardos e mestiços
continuariam tensionando a ordem estabelecida por meio de denúncias e reivindicações
encaminhadas ao soberano. Na virada da década, no ano de 1761, um documento aponta para
as ações do tal procurador dos forros das Gerais, José Ignácio Marçal Coutinho. Este atuaria
como verdadeiro intermediário ou mediador cultural. Trata-se de um pedido no qual
demonstrava a necessidade de certidões para “certos requerimentos que propôs à Sua
Majestade”, enviado ao “Ill.mo e Ex.mo Sr. ArceBispo Reg.or das Justiças”. Solicitava que
fosse ordenado, por portaria, que o Corregedor do Cível da Corte, Dr. José Pereira de Moura, e
o Corregedor do Cível de um dos bairros desta cidade, Francisco Moreira de Matos, lhes
passassem atestação jurada do tempo que serviram à Sua Majestade como Juiz de Fora, Ouvidor
e Provedor das Fazendas ou no Senado das Câmaras da cidade de Mariana e de Vila do Príncipe.
Era informado o “estilo praticável, desde o seu descobrimento” de dar, aos homens da
cor preta, parda e mamelucos da terra, as ocupações de capitães mores e capitães das entradas
dos matos, e que, para melhor execução destes empregos e do segredo das ordens estipuladas
por governadores, câmaras e corregedores das comarcas, era necessário que servissem homens
dotados das prendas de ler, escrever e contar, e de fidelidade ao real serviço. E o mesmo ocorria
nos senados das câmaras – questão já abordada por Russell-Wood –, “como sempre se viu” na
cidade de Mariana, pessoas pretas e pardas, como os pretos crioulos José Gomes e Nonato
Caetano de Larando.1656 Quanto a isso, poderiam atestar os desembargadores José Antônio de
Oliveira Machado, de Vila Rica, e Gaspar Gonçalves dos Reis, advogado atuante em Mariana.
Na primeira metade do século XVIII, algumas medidas foram colocadas em prática com o
intuito de limitar a ascensão parda por meio de casamentos, heranças e ocupação de postos
camarários. Por outro lado, nas ilhas atlânticas, como São Tomé, sempre referida pelos crioulos
das Mercês, o acesso a cargos políticos locais era menos restritivo.1657 Ainda que a composição
da governança permanecesse limitada, a situação, nas Minas Gerais, se modificaria na segunda
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LIMA, Priscila. Op. cit., p. 59.
“A carência de colonos brancos significava que vistas grossas deveriam ser feitas na questão de mulatos
servirem no Senado. Essa tolerância foi condenada por D. João V, que em 1725 ordenou que no futuro todos os
candidatos a cargos municipais deveriam ser brancos e casados com mulheres brancas. Nos anos seguintes, apesar
do aumento da imigração, da prosperidade e maior estabilidade dos moradores a qualidade do Senado não
melhorou.” RUSSELL-WOOD, A. J. R. Autoridades ambivalentes: o Estado do Brasil e a contribuição africana
para 'a boa ordem na República'. In: Silva, Maria Beatriz N. da (org.). Brasil: colonização e escravidão. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 38. Em meados do século XVIII, comerciantes e produtores agrícolas assumiriam
postos na Câmara, ao passo que a discriminação da procedência foi se tornando mais aparente.
1657
LIMA, Priscila. Op. cit., p. 22.
1656
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metade do século, ao passo que inúmeras lutas sociais tomavam forma com a maior capacidade
de organização política de afrodescendentes forros e livres.

Negros e pardos forros encontravam alguns meios para ascender socialmente, mesmo
que eles não fossem acessíveis à maioria. O exercício de atividades mercantis, a posse
de roças e sítios, a prática de ofícios mecânicos, a ocupação de cargos menores da
administração (como o de solicitador de causas ou os de juiz e escrivão vintena), o
sacerdócio, a participação nas tropas e nas irmandades e as relações consensuais
abriram as portas para que indivíduos de ascendência africana se destacassem na
segunda metade do XVIII e formassem uma camada intermediária capaz de pressionar
politicamente.1658

Também era reunido aos demais papéis o parecer de José Mascarenhas Pacheco Coelho
de Melo, fidalgo da Casa Real e acadêmico das Academias Real da História Portuguesa e Real
de Madri, em 23 de agosto de 1756. Ele certificava que Marçal Coutinho era preto crioulo forro,
natural do Brasil, vindo à Corte tratar de alguns requerimentos dos crioulos, pretos e mestiços
dessas Minas, tendo sido eleito para que os representasse à Sua Majestade. Ele fora recebido
em sua casa desde o terremoto, com bom procedimento e devoção a Deus, e também o
acompanhou em sua jornada à Corte de Madri, fazendo-se digno de estima, destacando ser
dotado da capacidade política.1659 Ana Alvarenga traçou interessante rede de sociabilidades e
eventos, equacionando a atuação de José Ignácio Coutinho e José Mascarenhas Pacheco Coelho
de Melo, tendo este último desempenhado função de conselheiro real, se posicionando, por
exemplo, acerca da questão indígena em meados do século XVIII, sendo favorável à criação de
vilas em antigas aldeias na Bahia. Este fidalgo português, que estaria associado a discussões
sobre possibilidades de liberdade nos domínios ultramarinos – já em contexto pombalino –,
abrigou José Inácio Marçal Coutinho em sua estadia em Portugal, “e se reuniu com Cláudio
Manoel da Costa na sede da academia em Salvador na Igreja dos Carmelitas Descalças durante
o ano de 1759”.1660 Vale lembrar que do mesmo período era a compilação jurídica, citada
anteriormente, do Padre Manoel Ribeiro da Rocha, membro do grêmio literário Academia
Brasílica dos Esquecidos, que abordava a libertação de escravos negros.
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SILVEIRA, Marco Antônio. Soberania e luta social: negros e mestiços libertos na Capitania de Minas Gerais
(1709-1763). In: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; SILVEIRA, Marco Antônio (Org.). Território, conflito e
identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2007, p. 38-39.
1659
AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo), que tem
trabalhado como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente de guerra,
solicitando atestado do tempo que tem servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1660
SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit., p. 72.
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José Ignácio produziu um documento formado por vinte e sete Capítulos ou Itens,
redigido em Lisboa, em 10 de agosto de 1756.1661 Primeiramente, aludia a quem estava
representando, os homens crioulos, pretos, mestiços, cabras e mulatos forros, moradores,
nacionais e estrangeiros, casados ou solteiros das Minas Gerais do Ouro. Para embasar seu
repertório, recuperou os nomes e feitos de antigos governadores1662 e retomou sua retórica de
exaltação dos forros, aptos para tudo que pertencia à honra de Deus, aos serviços de Sua
Majestade e ao bem comum das Repúblicas daquelas Minas. Mais uma vez, era abordada sua
importância desbravando matos, obedientes às leis e contribuintes de dízimos, fintas e quintos,
sem rebelião,1663 apontando a atuação dos forros contra levantes, como o dos Paulistas, com
Pascoal da Silva e outros no Morro do Ouro Preto, dentre outros contrabandistas, como os
fabricantes de moedas falsas. Também faziam entradas nos matos, indo aos mocambos e
quilombos, sempre a custa de sua vida e suas armas, sem receberem salário algum. Por outro
lado, dentre os suplicantes forros, havia muitos que se tratavam “à lei da nobreza”, tendo
cavalos, lavras de ouro, boas roças, bens móveis e de raiz, possuindo grande asseio, limpeza e
estima dos brancos, com os quais faziam negócios.1664 As características enfatizavam, em
escalas, os serviços prestados ao reino e a integração local.
O 06º e o 24º capítulos chamaram atenção, pois foi utilizado o argumento da
cristianização. Segundo a narrativa, eram os forros cristãos romanos, obedientes aos Pontífices
e seus Ministros, possuidores de templos em todas as vilas e arraiais, consagrados a Deus, à
Virgem e às mais variadas invocações, como Rosário e Mercês, além de santos como São
Benedito, Santo Elesbão, Santa Efigênia e Santo Antônio. Todos os oragos mencionados eram
devoções pretas e crioulas, não sendo inseridas, dessa vez, invocações de representação parda
ou mestiça. Nota-se, também aqui, uma diferenciação entre identidades devocionais pretas ou
crioulas e pardas. Grandes somas de ouro eram movidas para a edificação, ornato e manutenção

“Capítulos ou Itens para serem conferidos e examinados pelas pessoas que assistiram nas Minas Gerais do
Ouro, e suas anexas, Vila Rica do Ouro Preto, Vila Real do Sabará, Vila de São João del Rei do Rio das Mortes e
Vila do Príncipe Comarca do Serro Frio, todas, de um só Governo e Bispado.” AHU. [ant. 1761, Agosto, 17]
REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo), que tem trabalhado como ouvidor-geral, corregedor,
com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente de guerra, solicitando atestado do tempo que tem
servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1662
Manoel Nunes Viana; Antônio de Albuquerque; Dom Pedro, Conde de Assumar; Dom Braz Baltazar da
Silveira; Dom Lourenço de Almeida, o Conde de Galveas; Gomes Freire de Andrada; Martinho de Mendonça
Pinna e Proença; e o atual, José Antônio Freire de Andrada.
1663
AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo), que tem
trabalhado como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente de guerra,
solicitando atestado do tempo que tem servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1664
AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo), que tem
trabalhado como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente de guerra,
solicitando atestado do tempo que tem servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1661
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do culto, com muitas festas, missas e orações aos vivos, defuntos, irmãos e benfeitores. Eles
pagavam o dízimo, benesses paroquiais, capelães próprios, além de contribuírem com esmolas
para as igrejas e os pobres.
O outro capítulo de grande importância expunha serem os suplicantes nacionais dentre
os brancos e cristãos que habitavam aquela região americana, onde, nos templos construídos,
desde os oito dias depois do nascimento, passavam pelo batismo, tornando-se filhos de Deus e
seguindo os ritos da Igreja de Roma. Nesse momento, os libertos nacionais foram diferenciados
de escravos e estrangeiros, sendo possuidores de “fama pública”, observadores das leis e
ordenações como os demais vassalos. Tal trecho, contudo, não discriminava os traficados,
pretos de Guiné, África e Ásia, que da mesma forma tornavam-se verdadeiros cristãos, como
os nacionais.1665 Signos da civilidade seriam a adoção do cristianismo e a vassalidade. Após a
sequência de capítulos, os suplicantes se representavam como moradores de muitos anos nas
Minas, nas quatro comarcas, onde residiam e possuíam empregos “de justiça, clero e militar”,
ilustrando integração, pertencimento e enraizamento comunitário.1666

Muitos dos suplicantes sabiam ler, escrever e contar, conheciam línguas latinas e outras, “concebem todas as
artes liberais”, sendo “práticos, domésticos e de maior número” entre os brancos, tendo boa educação e
conhecimento da doutrina. Outros tratavam de demandas cíveis e crimes, sendo muitos dos nacionais “práticos na
política”. Ainda assim, nunca receberam remuneração, privilégios, graças ou mercês. Todos que assinaram o
documento o leram, examinaram e atestaram sua verdade, como “verdadeiros cristãos que somos, e de tais vassalos
que professamos”. AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo),
que tem trabalhado como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente
de guerra, solicitando atestado do tempo que tem servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1666
Homens importantes assinaram a petição, como padre José Ignácio Teixeira (foi secretário do bispo de Mariana
Dom Frei Manuel da Cruz); padre Joaquim José da Costa (foi vigário encomendado da Igreja de N. S. da Boa
Viagem do Arraial de Itaubira); padre Felipe da Silva (foi vigário encomendado de São Bartolomeu e depois colado
no Ouro Branco); padre e advogado em Vila Rica Francisco José Antônio de Lima Soares; padre Gonçalo
Anastácio de Faria Queiroz (sacristão tesoureiro da igreja paroquial de São João Del Rei); padre José Simão Leal
(assistente na cidade de Mariana); Manoel Luiz Pereira Torrezam (fidalgo cavaleiro da Casa de Sua Majestade,
foi tabelião em São João Del Rei); João da Silva de Carvalho (morador nas Minas); João Cardoso de Mendonça
(natural de Vila Rica do Ouro Preto, atuante como descobridor dos sertões das cabeceiras do Rio São Francisco e
Campanha de Bom Jesus); Frei Luiz de São José; Frei João da Mata (religioso da Santíssima Trindade e Redenção
dos Cativos, nascido nas Minas); José Freire de Carvalho, (foi cobrador dos dízimos nas Minas); José Gomes
Falcão de Souza; Duarte Pacheco Pereira (atuante em patrulhas nos córregos Diamantinos no Serro e caminho do
Rio de Janeiro); João de Henna Barreto (foi tesoureiro dos ausentes na antiga Vila do Carmo); José Rodrigues
Monteiro (tabelião em Sabará e em Contagem das Abóboras, escrivão da Fazenda Real, da Câmara e da Ouvidoria
Geral em Vila Rica e no Rio das Mortes); desembargador José Pereira de Moura (foi juiz de fora, provedor da
câmara e das fazendas dos defuntos e capelas, e juiz de órfãos em Mariana); Frei José de Souza Monteiro (foi
ouvidor geral e corregedor em São João Del Rei); Sandro de Andrade de Castro (Intendente dos Diamantes do
Serro); Luiz José Correa de Sá (foi governador de Pernambuco, informando sobre o Terço dos Henriques);
desembargador Francisco de Campos Limpo (atuante na Mesa da Consciência e Ordens, tendo servido de
chanceler na cidade da Bahia, informando sobre o Terço dos Henriques); desembargador Fernando Leite Lobo;
José Antônio de Oliveira Machado (corregedor do bairro de Belém); e Brigadeiro Pedro Saldanha e Albuquerque.
AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho (crioulo), que tem trabalhado
como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral da gente de guerra, solicitando
atestado do tempo que tem servido. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
1665
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Além de requerimentos coletivos, o crioulo mediador também atuou em prol de suas
demandas pessoais. José Inácio Marçal Coutinho enviou requerimento, em 1762, solicitando
sua promoção, em Vila Rica, ao posto de “capitão-mor das entradas e assaltos dos matos, rios,
serras e campos” da Capitania. Este seria o cargo mais alto dentre os “Homens do Mato”, que
se dividia hierarquicamente em capitão-mor-do-mato, sargento-mor-do-mato, capitão-do-mato;
cabo-do-mato

e soldado-do-mato.

“O Capitão-Mor-do-Mato

era

responsável

pelo

patrulhamento das vilas e seus termos em busca de todo o tipo de infratores, com atenção
especial para as matas circunvizinhas que pudessem abrigar calhambolas.”1667 Na solicitação,
além da praticidade abordada como intrínseca aos forros que lidavam com os sertões em bravas
missões, Marçal Coutinho destacou seus méritos, sendo que sempre se tratou com limpeza de
mãos e em segredo de justiça em todo o tempo que atuou nos auditórios e tribunais, tendo
ocupado o emprego de escrevente, de conhecida prática judicial.
Após apresentar seus méritos, dissertava sobre haver Regimento Auxiliar e Ordenanças
em todas as capitanias – especificando América, Angola, São Thomé e Cabo Verde –, como,
por exemplo, os Terços dos Henriques de Pernambuco e da Bahia ou os Capitães de Infantaria
e Capitães-mores dos Presídios em Angola.1668 Houve também, na Capitania de Minas Gerais,
desde os tempos dos governadores Manoel Nunes Viana e Antônio de Albuquerque, que fundou
a Companhia dos forros na Vila de São João Del Rei,1669 todos os referidos postos nos
Regimentos, Terço e Companhias, ocupados por homens da cor preta. Representava-se, então,
como verdadeiro exemplo para imitação de outros pretos, ao ocupar a almejada função, que se
encontrava vaga, de Capitão-mor das entradas e assaltos, auxiliar da Capitania de Minas Gerais.
O posto deveria ser recriado, sendo a obtenção da graça suplicada, desejoso de todas as honras,
privilégios, isenções, liberdades e regalias gozadas pelos Henriques. Em 21 de março de 1765,
D. José fazia mercê e passava a carta patente de capitão do mato em exercício nas Minas Gerais.
Seu pedido fora parcialmente atendido, recebendo patente de um nível hierárquico menor.1670
1667

COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços..., op. cit., p. 88.
Cf. SILVA, Luiz Geraldo. Sobre a etnia crioula..., op. cit.
1669
A “Companhia dos Forros” foi criada por volta de 1706, na Comarca do Rio das Mortes. Outra foi a
“Companhia dos Homens Pardos e Bastardos Forros de Vila Real”, que teve sua origem por volta de 1718, na
Comarca do Rio das Velhas. Ou, ainda, a “dos pardos e bastardos da passagem do Morro e outras paragens vizinhas
à Vila do Carmo”. SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias..., op. cit.
1670
AHU. [ant. 1762, Abril, 20]. REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho, assistente na cidade de Vila
Rica do Ouro Preto, solicitando a promoção no posto de capitão-mor da referida Vila. AHU-Minas Gerais, cx. 80,
doc. 26; [1765, Janeiro, 02]. DECRETO de D. José I, fazendo mercê a José Inácio Marçal Coutinho, homem preto,
do posto de capitão do mato, para ter exercício nas Minas Gerais. AHU-Minas Gerais, cx. 85, doc. 01; AHU.
[1765, Março, 21]. CARTA PARENTE passada por D. José, fazendo mercê a José Inácio Marçal Coutinho,
homem preto, do posto de capitão do mato, para ter exercício nas Minas Gerais. AHU-Minas Gerais, cx. 85, doc.
40. COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços..., op. cit., p. 102. “Nas Minas, entre 1710 e 1798, tratando
especificamente de homens forros, foram concedidas apenas 62 patentes de capitão-do-mato (num universo de 401
1668
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Sua trajetória, além de tornar mais visíveis as características que constituíam essa
camada, demonstra também a existência de laços de sociabilidade que articulavam as
tropas de libertos às irmandades e aos postos menores da administração e da justiça
colonial. O feixe de atividades e relações que se concentrava em José Inácio sinaliza,
por isso, o nível da organização que vinculava diferentes grupos de forros, bem como
a capacidade deles de estabelecerem canais de contato e reivindicação com as
autoridades brancas.1671

Decerto, todo um conjunto de requerimentos e súplicas emitidos ao soberano –
respaldados por testemunhos de autoridades civis e eclesiásticas – foi fundamental para as
mudanças que se seguiriam na América portuguesa. Em 22 de março de 1766, era promulgada
a Carta Régia na qual os corpos de “homens de cor” foram integrados ao sistema militar
corporativo da Capitania de Minas Gerais, que articulava forças regulares a soldo, forças
auxiliares disciplinadas sem soldo e forças irregulares ou ordenanças, sem soldo e
indisciplinadas. O governador deveria mandar alistar todos os moradores, nobres e plebeus de
todas as qualidades, formando terços de auxiliares e ordenanças, de cavalaria e infantaria. Eles
deveriam se fardar às próprias custas e possuir armas de idêntico calibre, além do fato de que,
no caso da cavalaria, era preciso que cada um possuísse cavalo e um escravo para os cuidados
com o animal. A lei pode ser compreendida também como desdobramento de reformas
operacionalizadas na Organização Militar Lusitana, articulada ao contexto conflituoso contra
os espanhóis no sul dos domínios portugueses na América.1672
Os homens pardos da Confraria de São José de Vila Rica também se mobilizaram e
agenciaram o envio de requerimento ao Conselho Ultramarino em 1758. Eles comunicavam o
conhecimento do 14º capítulo da Pragmática de 24 de maio de 1749, na qual se proibia o uso
de espada ou espadim à cinta às pessoas de “baixa condição”, como, por exemplo, os aprendizes
de ofícios mecânicos, lacaios, marinheiros, barqueiros e negros. Com a publicação da lei nos
“Estados da América”, ficariam os suplicantes inibidos de tal uso, por se suporem
compreendidos no capítulo mencionado, embora não se considerassem por serem “pardos”, e,
sobretudo, “legítimos vassalos” e “nacionais daqueles domínios”. Eles viviam com “reto
procedimento”, sendo uns mestres aprovados pela Câmara em seus ofícios mecânicos, e,
subordinados a estes, trabalhavam vários oficiais e aprendizes, enquanto outros eram mestres

contemplados); duas (dentre oito) para sargento-mor e três (num total de 58 patenteados) para capitão-mor-domato.” Ibidem, p. 103.
1671
SILVEIRA, Marco Antônio. Soberania e luta..., op. cit., p. 44-45.
1672
Apenas em 1808 as milícias passariam a ter um regulamento para formalizar questões de armamento, uniforme,
soldos e instrução militar. COTTA, Francis Albert. Os Terços de Homens..., op. cit., p. 75; SILVA, Luiz Geraldo.
Gênese das milícias..., op. cit., p. 142-143.
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em artes liberais, como os músicos que prestavam grande serviço nos templos e procissões
públicas. Estes músicos não vestiam capote, considerada grande indecência para atos sagrados,
sendo agora privados do adorno e da compostura dos seus espadins. Por fim, alguns eram
mestres em gramática, cirurgia e medicina, ou tinham a honrosa ocupação de mineiros, sendo
muitos filhos de homens nobres e reconhecidos como tal, “a bem da geral comunicação”, em
consequência dos negócios tratados e das relações comerciais firmadas.1673
Os confrades expunham que se portavam em tudo como os homens brancos, gozando
da mesma estima conforme o merecimento e as posses de cada um. Além disso, argumentavam
sua utilidade na edificação de uma igreja dedicada ao seu Santo Patriarca, com toda a grandeza
e asseio, mas que, em razão da proibição que lhes era estendida, se achavam desanimados, com
menos zelo e fervor para a continuação das obras. Era por isso que recorriam à Real Proteção
para que se dignasse declará-los excetuados do capítulo ou, se estivessem nele compreendidos,
que os dispensassem da lei, facultando-lhes o uso de seus espadins à cinta nos atos públicos da
irmandade. Ainda utilizavam da comparação de não serem de pior condição que os pardos
existentes na Corte, onde possuíam a permissão.1674 Em outro documento do mesmo ano,
verifica-se que tendo a representação sido vista pelos Procuradores da Fazenda e da Coroa, bem
como pelos Conselheiros Régios, era por eles considerado que os suplicantes não deveriam
julgar-se compreendidos naquela lei “só pela cor”, mas que lhes deveria permitir ou negar o
uso de espada segundo a vida e o exercício, de acordo com ofício e emprego mencionados na
proibição.1675 Entendia-se que a utilização da categoria “negro” na Pragmática relacionava-se
antes à condição de escravo do que a uma demarcação geral de qualidade pela cor da pele.
Além desses casos já citados, outro requerimento fora enviado à Mesa da Consciência
e Ordens, em 1798, dessa vez por parte dos irmãos da Irmandade das Mercês e São Benedito
de Vila do Príncipe, na Comarca do Serro do Frio. Neste documento, o parecer dado a respeito
da confirmação do regimento dos pretos crioulos era muito favorável, diferente de outros
esboçados, com pontos de vista depreciativos de algumas autoridades civis e eclesiásticas.
Diante disso, entende-se a impossibilidade de generalizações que postulam dicotomias
estanques, entre leigos e clérigos ou confrades e oficiais régios. Ao ser consultado, dois anos
1673

AHU. [ant. 1758, Março, 06]. REQUERIMENTO dos homens pardos da Confraria de São José de Vila Rica
das Minas, solicitando o direito de usar espadim a cinta. AHU-Minas Gerais, cx. 73, doc. 20. Marco Antônio
Silveira também trabalhou o requerimento, analisando a atuação dos pardos de São José na utilização de sua
irmandade como instrumento de luta social e política. SILVEIRA, Marco Antônio. Acumulando forças..., op. cit.
1674
AHU. [ant. 1758, Março, 06]. REQUERIMENTO dos homens pardos da Confraria de São José de Vila Rica
das Minas, solicitando o direito de usar espadim a cinta. AHU-Minas Gerais, cx. 73, doc. 20.
1675
AHU. [1758, Março, 13] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição dos homens pardos da
Confraria do Senhor São José de Vila Rica das Minas Gerais, para poderem usar espadim. AHU-Minas Gerais, cx.
73, doc. 27.
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depois do envio, o Ouvidor da Comarca Antônio de Seabra da Mota e Silva comunicava ser a
corporação “singular” nesta Vila, ereta desde 1787 por autoridade do Provedor das Capelas.
Argumentava a favor dos confrades, pois eles davam conhecidas provas de feitos
extraordinários em benefício do aumento da corporação, por sentimentos cristãos e devotos.
Com o intuito de demonstrar sua utilidade, informava que desde o seu princípio trataram de
edificar um templo abandonado e quase reduzido à ruína – a Capela do Senhor do Matozinhos
–, ornando altares com asseio e brilhantismo, possuindo capelão para celebração das missas,
em comodidade dos moradores da Praia e vizinhos roceiros. A agremiação alcançou a licença,
com Provisão do bispado, para vinte sepulturas,1676 possuindo um total de 266 almas, sendo 38
brancos, 128 pardos e crioulos, além de 100 mulheres das mesmas qualidades, desempenhando
função de assistência aos enfermos e serviços fúnebres.
Os próprios irmãos se identificaram como brancos, pardos e crioulos, enquanto o
ouvidor modificava a categoria dos últimos para “negros”, empregando uma generalização
comum a documentos oficiais, que perdia de vista a diversidades das representações coletivas
que buscavam legitimidade. Três testemunhas participaram do ato, comparecendo à casa do
ouvidor, sendo todos homens brancos e militares, como o Tenente Bernardino Machado
Queiroga, natural do Arraial do Rio Preto; o Sargento-mor José Antônio Dias Barbosa Sá,
solteiro e natural da Vila de Ponte de Lima; e o Capitão Cláudio Brito Teixeira, solteiro e natural
do Serro. Ainda nesse ano, o Governador da Capitania Bernardo José de Lorena encaminhava
resposta favorável à causa, considerando justa a representação, a ser julgada pelo rei.1677 Um
segundo requerimento, de 1802, apontava que Sua Alteza Real foi servido mandar expedir
ordens de informe sobre a questão ao Governador e ao Bispo. Segundo os confrades, o primeiro
já havia enviado resposta “aparto de dois anos”, mas até o presente não havia chegado a da
autoridade diocesana. Solicitava-se que esse pedido não fosse mais necessário, diante de tanta
demora, sendo suficientes os documentos reunidos das autoridades civis.1678 É possível
observar, pelos argumentos manipulados, como os sujeitos demonstraram sua utilidade –

1676

[ant. 1798, Setembro, 24] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São
Benedito da Vila do Príncipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo a confirmação do seu compromisso. Anexo:
certidão, requerimento, cartas. AHU-Minas Gerais, cx. 145, doc. 48.
1677
AHU. [ant. 1798, Setembro, 24] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês
e São Benedito da Vila do Príncipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo a confirmação do seu compromisso.
Anexo: certidão, requerimento, cartas. AHU-Minas Gerais, cx. 145, doc. 48.
1678
AHU. [ant. 1802, Julho, 08] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São
Benedito, erigida na Igreja de Matosinhos da Vila do Príncipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo para que na
Secretaria do Conselho Ultramarino se juntem as informações do governador das Minas relativas ao seu
requerimento de 1798 e se defira a confirmação do seu compromisso. AHU-Minas Gerais, cx. 164, doc. 01.
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agindo coletivamente em prol do bem público, em melhorias na vida civil e urbana da vila –
para requerer benefícios variados de que julgam serem merecedores.1679

6.5 Do burburinho à petição: distinção sociopolítica parda e crioula
Os crioulos devotos das Mercês não foram os únicos a utilizar do meio de requerer, para
si, a validade da Provisão alcançada pelos Rosários do Reino. A Corporação da Irmandade de
São Gonçalo Garcia, ereta pelos pardos da vila de São João Del Rei, na Comarca do Rio das
Mortes, se representava como composta por mulheres e homens pardos, com uma grande parte
sob o jugo da escravidão. Para esses confrades, sendo a liberdade um Direito Natural,1680 não
parecia estar em conformidade com a razão que muitos de seus irmãos, tendo e querendo dar o
seu justo valor, fossem deixados em perpétuo cativeiro, apenas por seus respectivos senhores
não quererem receber o valor devido, com a alegação de que ninguém deveria ser obrigado a
vender algo que lhe pertencesse. No entanto, eles argumentavam que esta regra geral de direito
admitia a limitação de que, quando fosse de utilidade pública, qualquer um poderia ser obrigado
a vender o que era seu. Neste caso, pediam à República que fosse conferida a liberdade por ser
de grande utilidade, já que a Coroa adquiriria novos vassalos úteis ao Estado, além de novos
agricultores, povoadores dos sertões, descobridores de ouro e oficiais para o comércio.1681
Segundo a narrativa, com a possibilidade de viver em liberdade, sem prejuízo de seus
senhores, os cativos estavam em venenoso e injusto cativeiro. Não estava em conformidade
com a Justiça que o escravo mouro fosse de melhor condição do que o nascido em meio à
Cristandade. Ainda assim, o senhor do mouro era obrigado a vendê-lo para resgate pela
Ordenação do Reino, Livro Quarto, Título Onze, Parágrafo Quarto. Também o senhor do cristão
deveria, de forma análoga, ser obrigado a receber o seu justo valor e dar-lhe a liberdade. De
1679

Francisco Andrade demonstra a atuação de irmandades para o bem público, na infraestrutura das vilas, como,
por exemplo, no citado caso de abertura de ruas. ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos..., op. cit.
1680
Ana Alvarenga abordou o caso a partir da definição de Direito Nacional e Civil para Tomás Antônio Gonzaga,
a primeira obra em português, possivelmente de 1769, a tratar do tema, dedicada a Pombal. Cf. SOUZA, Ana
Alvarenga de. Op. cit., p. 79-80.
1681
AHU. [ant. 1786, Agosto, 22] REPRESENTAÇÃO da corporação da Irmandade de São Gonçalo Garcia, ereta
pelos pardos da Vila de São João Del Rei, solicitando a D. Maria I a mercê de conceder a referida Irmandade o
poder de libertar os seus irmãos e irmãs que fossem escravos, pagando uma indenização a seus donos. AHU-Minas
Gerais, cx. 125, doc. 20. Segundo Marco Antônio Silveira, “os cinco argumentos dos peticionários de São Gonçalo
Garcia - o apelo ao direito natural, a utilidade pública, os merecimentos do cristão, a obtenção do mesmo privilégio
concedido ao Rosário de Lisboa e a aplicação da lei de 1773 no Brasil -, assim como as cinco denúncias – os
castigos excessivos, o concubinato involuntário, a prostituição indesejada, a quebra do contrato de coartação e o
abandono na velhice -, apontam, portanto, para a existência de um discurso sistematizado que expressava o ponto
de vista de parte das populações escravas e libertas”. SILVEIRA, Marco Antônio. Acumulando forças..., op. cit.,
p. 144. É preciso destacar o jogo hábil realizado por esses sujeitos ao acusar os senhores de serem “de pouca
moralidade”, quando estes deveriam ser exemplo de conduta, ainda que costumes, privilégios e direitos
tradicionais entre senhores e escravos pudessem ser rompidos.
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acordo com os irmãos, verificava-se um contexto no qual muitos escravos podiam pagar por
sua alforria, mas não obtinham sua redenção, sendo obrigados a manter-se em duro cativeiro,
recebendo a ira e a vingança de seus senhores por buscarem a libertação. Grande parte deles
deveria estar compreendida na Lei de 16 de janeiro de 1773, por serem escravos desde o
terceiro, quarto e quinto avô.1682 Contudo, não lhes valia o indulto, porque nessas “infelizes
Capitanias” a legislação era interpretada por homens ricos e poderosos, cobertos de ambição,
ocupantes de cargos públicos e judiciais, decidindo que sua publicação era válida apenas para
os Algarves. Os devotos de Gonçalo Garcia consideravam, entretanto, que a situação era
idêntica nas Províncias de Portugal e nas Capitanias da América.
Outro artifício utilizado foi a crítica aos excessos de castigos, sem a devida moderação,
como muitos senhores tiranos tratavam os que desejassem possuir a liberdade comprada pelo
“legítimo valor de suas pessoas”. Muitos eram os senhores que não permitiam a venda de suas
escravas pardas, ainda que um parente oferecesse o pagamento, pelo fato de as manterem em
suas casas em concubinato involuntário, e, para as que não aceitavam os abomináveis e
pecaminosos tratos, tornavam-se objeto de punição, como os açoites. Outros as utilizavam para
prostituição, apoderando-se de seus filhos, também cativos.1683
Dessa forma, apontavam que os reis de Portugal, em sua real benignidade, concederam
à Irmandade do Rosário de Lisboa o privilégio de libertar seus irmãos escravos, ainda que contra
a vontade de seus senhores, obrigando-os a aceitar o seu justo valor. Se tal benefício foi
alcançado em Lisboa, onde os cativeiros não eram tão frequentes e rigorosos e onde não havia
tantos motivos como os ponderados na representação, esperavam que o mesmo fosse estendido
à Irmandade de São Gonçalo Garcia. A experiência do Rosário também alimentava a
fundamentada esperança desses confrades.1684 Assessorados por licenciados e advogados,
entraram em contato com tratados jurídicos e construíram narrativa argumentando em defesa
da liberdade civil e dos privilégios advindos dela, como a habilitação. Por meio da justiça, a
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Houve interpretações da lei de 1773 na Paraíba. "Há, assim, pelo menos dois aspectos centrais presentes à lei
de 1773 que suscitaram discussões entre os negros da Cidade da Paraíba: sua abrangência espacial – sintetizada
na expressão “e seus domínios” – e quais os sujeitos que, segundo o texto legal, deveriam ser, de fato, libertados.
[...] privilegiava exclusivamente os crioulos e mulatos – pelo menos segundo a ansiosa interpretação dos negros
da Cidade da Paraíba." SILVA, Luiz Geraldo. ‘Esperança de liberdade’..., op. cit., p. 132.
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AHU. [ant. 1786, Agosto, 22] REPRESENTAÇÃO da corporação da Irmandade de São Gonçalo Garcia, ereta
pelos pardos da Vila de São João Del Rei, solicitando a D. Maria I a mercê de conceder a referida Irmandade o
poder de libertar os seus irmãos e irmãs que fossem escravos, pagando uma indenização a seus donos. AHU-Minas
Gerais, cx. 125, doc. 20.
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AHU. [ant. 1786, Agosto, 22] REPRESENTAÇÃO da corporação da Irmandade de São Gonçalo Garcia, ereta
pelos pardos da Vila de São João Del Rei, solicitando a D. Maria I a mercê de conceder a referida Irmandade o
poder de libertar os seus irmãos e irmãs que fossem escravos, pagando uma indenização a seus donos. AHU-Minas
Gerais, cx. 125, doc. 20.
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aquisição de liberdade, um desejo natural, deveria ser institucionalizada pelo direito civil,
estando pautada em uma justificativa de utilidade pública, como benefício múltiplo de escravo,
senhor e soberano. O documento, entretanto, teria sido recusado. “O procurador da fazenda
entendia que conceder o privilégio às irmandades poderia resultar em ‘inquietações e prejuízos’.
Sugeriu, contudo, que, provando a irmandade ser algum irmão vítima de mau cativeiro, pudesse
obrigar o senhor a vendê-lo por preço justo por meio de ação judicial.”1685
Em 19 de junho de 1796, o pardo Miguel Ferreira de Souza – outro mediador e
intermediário cultural –, morador e assistente na cidade de Mariana, falava à Rainha em nome
dos pardos e pretos libertos da Capitania. Nota-se aqui a importância de homens crioulos e
pardos letrados e bem relacionados, vetores político-culturais atuantes em demandas
diferenciadas em nome de grupos distintos, de africanos e afrodescendentes cativos, forros e
livres. Em princípio, recuperava-se a exaltação recorrente dos homens que eram mais
empregados ao serviço de Sua Majestade, indo aos sertões dos matos prender escravos
foragidos, conquistar índios brabos e descobrir riquezas. Eles requeriam a concessão de terras
para plantio e mineração, o que lhes era negado em benefício do homem branco, não recebendo
salário por seus trabalhos. Dizia-se que na capitania havia um Regimento de Cavalaria paga,
sendo assentado pelos governadores e ministros que os homens pardos libertos serviam com
mais prontidão e menos despesa, criando a Companhia de Pedestres Pardos de pé, junto ao
Regimento de Cavalaria. Segundo a narrativa, a “classe” dos referidos pardos e pretos nunca se
rebelara, tendo grande respeito pelas leis reais, sendo obedientes aos seus superiores, embora
muitos acabassem vivendo em pobreza e miséria.
A todo tempo foi rememorada a atuação de Dom José a fim de articular o interesse do
procurador a uma legislação específica do soberano. A lei referida e copiada dizia respeito aos
homens pardos e pretos nacionais. Para não viverem em perpétuo cativeiro, estes foram
admitidos como vassalos leais de Sua Majestade, com todos os empregos e honras do real
serviço. Porém, a lei não era cumprida no além-mar. Estes sujeitos, libertos por seus pais, não
eram sequer admitidos em Ordens Terceiras ou Irmandades do Santíssimo e ofícios públicos,
e, por outro lado, algumas de suas corporações eram administradas por homens brancos com o
pretexto de serem seus zeladores, utilizando o dinheiro em seus negócios e não prestando contas
aos membros (questão já apontada em conflitos com tesoureiros anteriormente).1686
1685
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AHU. [1796, Junho, 19] CARTA de Miguel Ferreira de Souza (pardo), morador na cidade de Mariana, expondo
a Rainha a situação dos homens pardos e pretos libertos que estão sujeitos a todos os serviços e perigos, pedindo
para eles justiça. Em anexo: cópia de lei de 1773. AHU-Minas Gerais, cx. 142, doc. 23.
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O suplicante que redigia o documento, Miguel Ferreira de Souza, era capitão mais velho
do terço auxiliar, do qual era mestre de campo Luiz Correa, em Mariana, tendo servido o posto
por vinte e seis anos, além de ter sido soldado pago na Cidade do Rio de Janeiro. Por moléstia,
teve de dar baixa nesta Praça, dando um homem a servir em seu lugar, seu filho Capitão Vicente
Ferreira de Souza. O pardo Miguel, assim, suplicava que se ordenasse ao General da Capitania
que nos Terços Auxiliares de Pardos e Pretos se pusesse Sargento-mor pago, tirado das tropas
pagas para disciplina dos terços ou regimentos, e, além disso, que tal patente fosse passada a
ele, como demonstrava ser merecedor. Incumbiu-se ao crioulo Antônio Luiz Brandão Coelho –
morador em Passagem de Mariana e membro das Mercês de Antônio Dias desde 1788 –
intermediar esse contato, indo longe em nome dessa “classe frágil”, demonstrando alianças
possíveis entre qualidades distintas de sujeitos.1687
Em seguida, havia uma cópia do Alvará com força de Lei 16 de janeiro de 1773. Nele
se mencionava outro, o Alvará de 19 de setembro de 1761. Com base nas legislações, os pretos
e pardos, na América portuguesa, faziam suas interpretações, ressignificando a palavra escrita
para seu contexto vivenciado, embora não estivessem compreendidos nessa documentação.
Viam-se os grandes inconvenientes a “estes Reinos” da perpétua escravidão de homens pretos.
Em todo o Reino, Algarve e em algumas províncias de Portugal existiam pessoas faltosas de
“sentimentos de humanidade e de religião”, mantendo escravas em suas casas (retomando
questão apontada de forma recorrente do concubinato e da prostituição de cativas), assim como
usurpavam os nascidos desse pecado, sob o pretexto de que o ventre de mães escravas não
poderia produzir filhos livres, conforme o direito civil. A lei expunha “a grande indecência”
que a escravidão inferia aos vassalos, ficando os libertos hábeis a todos os ofícios, honras e
dignidades, sem qualquer mácula do passado cativo, vista agora como intolerável neste reino e
em outros da Europa.1688 Desse modo, segundo Laura de Mello e Souza,
Miguel Ferreira de Souza andava ‘publicamente espalhando a cizânia’ de que o
governador da capitania tinha ordem régia ‘para que os pardos cativos sejam forros e
igualmente tudo o mais, até os próprios negros depois de haverem servido dez anos’.
Tais vozes causaram um ‘movimento geral’ entre os homens de cor: começaram a
deixar o serviço de seus senhores, ‘meio alucinados’, e por serem muitos, temeu-se
que promovessem uma sedição e pusessem em risco o ‘sossego dos vassalos de Sua
Majestade, e segurança de seu Real Patrimônio’.1689
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AHU. [1796, Junho, 19] CARTA de Miguel Ferreira de Souza (pardo), morador na cidade de Mariana, expondo
a Rainha a situação dos homens pardos e pretos libertos que estão sujeitos a todos os serviços e perigos, pedindo
para eles justiça. Em anexo: cópia de lei de 1773. AHU-Minas Gerais, cx. 142, doc. 23; APNSCAD. Irmandade
de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.4. Entrada de irmãos, 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1688
AHU. [1796, Junho, 19] CARTA de Miguel Ferreira de Souza (pardo), morador na cidade de Mariana, expondo
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Após ser denunciado ao Governador Bernardo José de Lorena pelo Alferes Antônio
Borges Rodrigues, foi emitida a decisão de sua prisão. Ao ter sua vida devassada, pelo auto
iniciado pelo Ouvidor Antônio da Silva Nogueira, Miguel revelou ter enviado representação ao
monarca dissertando sobre o fato de que pardos e negros cativos deveriam tornar-se forros após
dez anos de serviços.1690 Caracterizado como “homem pacífico, mas falador”, ele teria alertado
a população de que sua opinião seria atendida e apregoava que em breve os pardos estariam
servindo nas Câmaras, Irmandades do Santíssimo Sacramento e Ordens Terceiras, estando de
posse da lei que se referia a Portugal e Algarves. “Espertalhão, pediu ‘mimos’ para tratar da
liberdade dos interessados: ouro, algodão, ou ‘até mesmo galinhas’.”1691 Nota-se a busca por
mais um sujeito pela conquista da liberdade civil, com a abertura a privilégios, habilitação e
cargos distintivos. Para Laura de Mello e Souza, “o episódio expressa o anseio corrente entre
os homens de cor – tanto livres quanto escravos – por liberdade jurídica, acesso a cargos e
honrarias”, sendo possível articular os interesses à cidadania. O vocábulo não era utilizado,
sendo “discutível que o conceito fosse, então, de domínio comum. Em ultima instancia,
contudo, é de cidadania que se trata, ou melhor, da sua extensão aos homens de cor, livres ou
escravos, que faziam a sua parte, cumprindo com suas obrigações”.1692
Uma resposta contrária às queixas realizadas pelos pardos e pretos libertos,
representados por Miguel Ferreira de Souza, foi localizada em uma carta de Bernardo José de
Lorena a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em 17 de abril 1798. A correspondência era enviada
em virtude da solicitação do parecer do governador sobre a questão. As petições foram
caracterizadas por ele como “patranha” e “bando de mentiras” que não deveriam merecer “a
mais leve atenção” de Sua Majestade. O Alvará de 15 de janeiro de 1773, em suas palavras,
“nunca teve lugar no Brasil”. Além disso, as sesmarias de terras eram repartidas igualmente
pelos que pediam, independente de serem brancos, pardos ou negros. Ainda apontava que havia
pardos com escravos e lavras nas quais mineravam. Com o intuito de desqualificar, dizia que
de acordo com o que presenciou na primeira Junta de Justiças, todos os réus eram pardos e
pretos. Para ele, o Capitão do Regimento dos Pardos de Mariana era um velho pobre de má
conduta. Outro ponto mencionado, a fim de persuadir e convencer o soberano em sua visão
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Ibidem, p. 155-156.
1692
Ibidem, p. 156. Uma personagem mencionada na devassa contra o “capitão do Regimento dos Pardos era
escravo de uma senhora já falecida, Ana Joaquina, e se chamava Antonio. Diante dos boatos sobre a iminência da
liberdade dos negros e mulatos, declarou que ‘não queria pagar o seu aquartamento’ porque ‘vinha uma lei dizendo
sobre os escravos, homens mulatos, cabras e crioulos serem forros’.” Ibidem, p. 156.
1691

450

negativa de desvalorização dos africanos e afrodescendentes, era o evento acontecido nas
Antilhas, levando-se em consideração o excesso destes segmentos sobre os brancos na
Capitania das Minas, considerando a petição extremamente prejudicial, não devendo, de forma
alguma, “favorecer mais em geral aquela casta de gente”.1693
O exemplo das Antilhas era referente ao impacto da revolução de Saint-Domingue na
América portuguesa, que causaria temor generalizado nas autoridades civis. A circulação da
mensagem contestatória e revolucionária ecoaria, ao longo das décadas, sobretudo na busca
pela libertação do cativeiro e pela aquisição de privilégios, direitos civis e políticos. As leituras
e os usos dessas mensagens seriam diferenciados por parte da população africana e
afrodescendente cativa ou livre e liberta, atingindo sobremaneira aos participantes de
companhias militares.1694 O ocorrido em Saint-Domingue e a atuação de seus dirigentes
afrodescendentes despertariam o fascínio “sobre ciertos individuos y grupos sociales situados
en el nivel más bajo de la sociedad, que estaban, en aquella fase del proceso de transición
entonces en curso em todo el mundo atlántico, más cerca de la libertad y eran más conscientes
de sus demandas de igualdad política”.1695
Ao abordar o caso específico de Saint-Domingue, David Geggus explorou o
agenciamento crioulo, do sujeito “nascido localmente”. Em meio à comunidade escrava, os
crioulos se distinguiam ao constituir posição hierárquica superior, monopolizando melhores
funções, como feitor, empregado doméstico e auxiliar artesão. A população “de cor” livre
crescia significativamente e adquiria riqueza, embora fossem vitimados por leis
discriminatórias por sua ancestralidade africana ou mestiça. Em finais do século XVIII, novas
leis segregaram mais a população livre entre europeus e não-europeus. Ainda que compusessem
grupos diversificados, foi entre estes sujeitos que as noções de identidade “crioula” ou
“americana” se desenvolveriam, com a luta pelo reconhecimento civil e o título de “cidadãos”
pelos nativos livres “de cor”.1696 A menção ao exemplo da colônia francesa na narrativa citada
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demonstra uma preocupação que não era restrita ao contingente africano cativo e que adquiria
a liberdade, mas também, e talvez, sobretudo, aos libertos e seus descendentes que buscavam
maior integração socioeconômica e participação na esfera política.
Como exposto até aqui, afrodescendentes livres e libertos lutaram de inúmeras formas,
nas mais diversas experiências coloniais atlânticas, para sua equiparação aos demais súditos do
Império, sendo o meio associativo leigo uma via possível de enraizamento e enfrentamento.
Pela ação coletiva confraternal, muitos crioulos e pardos escravizados e egressos do cativeiro –
representados como naturais, moradores, legítimos cristãos ou leais vassalos – ampliaram suas
expectativas e almejaram privilégios adquiridos por outros sujeitos, em outros contextos. É
possível citar, por exemplo, suas estratégias contingenciais em requerer a autorização para agir
em prol da libertação de membros cativos em seus grêmios, como ocorrera em algumas
Irmandades do Rosário em Portugal; em (re)interpretar leis e alvarás régios, como o de 1773,
para que a abolição de descendentes de escravos no Reino e o fim da mácula que possibilitaria
a habilitação chegassem a todas as partes do Império; além de investir em sua organização
institucionalizada em corpos militares e ordens terceiras. Em vista disso, no próximo capítulo
serão destrinchadas as trajetórias das duas Mercês de Vila Rica, com a finalidade de reafirmar
seu importante papel na consolidação do culto mercedário nas Minas Gerais, mas também pelo
potente agenciamento político, forjando estratégias para resoluções de conflitos e expansão de
seus meios e espaços de atuação.1697
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CAPÍTULO 07. O PERCURSO SECULAR DAS MERCÊS CRIOULAS DE VILA
RICA: DE IRMANDADE À ORDEM TERCEIRA
7.1 Arena de conflitos: disputa pela “fundação primeira”
Os primeiros anos de conflito ocorreram por disputas em torno da imagem da Virgem
das Mercês, do templo que alocaria a devoção e do estatuto de “fundação primeira”. Com o
tempo, os devotos de cada uma das freguesias de Vila Rica passaram a defender narrativas
distintas quanto ao local e templo no qual surgira o culto, cada grupo defendendo a origem em
sua própria paróquia. O primeiro traslado da imagem teria ocorrido sem a autorização do
proprietário da Capela dos Perdões, e o segundo, em seu retorno, foi motivo de intenso
embate,1698 quando os crioulos se reorganizaram em Antônio Dias, em 1751,1699 sofrendo forte
oposição dos pardos da Confraria de São José. Mesmo assim, a imagem foi levada para seu
altar próprio na Capela dos Perdões. Em vista disso, foi acionada a justiça. Os pardos moveram
uma ação judicial contra os crioulos, pedindo às autoridades eclesiásticas a restituição da
imagem à sua capela. Embora existissem diversas confrarias ali, a saída dos crioulos significava
diminuição de rendimentos e redes de sociabilidades possíveis.
Os pardos também teriam fomentado a discórdia entre os crioulos, convencendo alguns
irmãos a permanecer na igreja com uma irmandade sob a mesma devoção à redentora dos
cativos. Segundo os devotos de Antônio Dias, o irmão crioulo Manoel da Costa Ramos teria
sido a cabeça do motim e o grande perturbador da paz.1700 A situação se agravava com um
despacho dado pelo vigário geral Manuel Cardoso Frazão a favor da causa dos homens pardos
de São José. Os oficiais do Juízo Eclesiástico fizeram conduzir, “a face de todos”, às onze horas
mais ou menos, no dia 16 de julho de 1751, a imagem das Mercês da Capela dos Perdões para
a do Patriarca, ainda que, segundo relatos, o próprio padre José Fernandes Leite, bem como um
grupo de forros e cativos armados, fizesse forte oposição. Um novo litígio foi iniciado e a
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disputa judicial desenrolou-se no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Mariana, com novas
sentenças e apelações, e, por fim, a imagem teria retornado para Antônio Dias.1701
Em 02 de junho de 1758, os irmãos do Pilar debatiam a defesa ao novo pleito movido
pelo traslado da imagem da Senhora das Mercês, retirada do seu altar, onde estava colocada
com toda a decência necessária, como toalha, pedra d’ara, cruz e castiçais, tendo sido ornada
com vestido de seda, coroa de prata e um par de brincos. Eles acusavam os crioulos de Antônio
Dias de terem retirado a imagem violentamente e sem os devidos meios da justiça, sem notificar
despacho à mesa ou ao capelão, concordando sobre a defesa deste novo pleito.1702 Em 22 de
outubro, era informado que se extraíra uma apelação de um pleito com os homens crioulos de
Antônio Dias, sendo passada notificação para que no tempo de três meses se recorresse para a
Relação Metropolitana da Cidade da Bahia.1703
Outro motivo de disputa era a provisão de ereção da irmandade, alcançada oficialmente
em 1749, passada no período em que a devoção estava localizada na Freguesia do Pilar, junto
aos pardos, fato que acarretou enormes conflitos, visto que alguns irmãos permaneceram
naquele templo. Os devotos de Vila Rica não compartilhavam um entendimento comum de qual
das duas corporações seria considerada a mais antiga e qual seria a dissidente. Em 1754, ambas
redigiram seus Compromissos, aprovados pelo bispo, sendo mais um passo no sentido de sua
institucionalização.1704 Disputava-se o signo, o símbolo e a origem envoltos ao culto
mercedário. E a confraria da igreja de São José reclamava para si a provisão de ereção
direcionada àquele templo. As autoridades, entretanto, tinham dificuldade de identificar qual
seria a mais antiga da vila.1705
Em 1754, os “irmãos forros e cativos” da Irmandade das Mercês sita na Capela de São
José informavam que seu Compromisso obteve a graça de confirmação pelo bispado, e, então,
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Os crioulos de Antônio Dias receberam duas sentenças a seu favor, uma em 1752 contra os pardos de São José
e outra em 1755 contra os irmãos das Mercês do Pilar. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Autos
de Notificação, 1760-1780, prat. W, n. 37, p. 43, 121; PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
1702
O escrivão Francisco Ribeiro não escrevia bem, embora tenha sido eleito para este cargo, e, por isso, outra
pessoa escrevia por ele, Antônio Leite da Silva, o “sub escrevente”. Praticamente todas as assinaturas foram com
o sinal da cruz. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 1754-1806, v. 0042. Um dos poucos assinantes era o pardo Francisco de Araújo Correa, agremiado
também em São José e São Francisco de Paula. Cf. PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 335-3366.
1703
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 17541806, v. 0042.
1704
Apenas o Compromisso do Pilar foi localizado, no Arquivo Histórico Ultramarino, sendo uma cópia do
documento que teve aprovação em 1754. No caso de Antônio Dias, sabemos que havia um que proibia a entrada
de africanos, de acordo com ata de reunião, mas ele não foi encontrado. AHU. [1765] LIVRO de Compromisso da
Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica, Freguesia de N. S. do Pilar. Códice, n. 1531.
1705
AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Autos de Notificação, 1760-1780, prat. W, n. 37, p.
133v.; APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09. PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
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passavam a requerer licença para que pudessem ter sepulturas para seus confrades, já
concedidas pela corporação do Patriarca.1706 Em reunião na sacristia da igreja, de 28 de abril,
era acordada a necessidade de fazer uma relação de todos os bens, como bacia, vara, caixinha
de ermitão, rendimentos e tudo mais que estaria em poder dos crioulos de Antônio Dias. Os
oficiais ficavam obrigados a pedir esmolas todas as semanas pelo Ouro Preto, Antônio Dias,
Padre Faria e morros, para zelo e aumento da corporação, e a defender as notificações feitas a
Manoel da Costa, a benefício da irmandade.1707
Uma hipótese a ser levantada seria a de que a Irmandade das Mercês do Pilar pode ter
se reconstituído, após a cisão, com grande número de cativos, de fiéis que já estavam presentes
e residiam na freguesia ou tinham vínculos no Rosário (e em São José). Isso poderia justificar,
por exemplo, ter se abrigado no templo dos pretos no período logo posterior à (re)criação do
grêmio, quando a capela dos pardos esteve em obras (ainda em madeira, estava em grande ruína,
conforme denúncia dos moradores da vila vista anteriormente). Além do grande número de
escravos verificado e a quantidade de oficiais que assinavam com sinal da cruz. Talvez esse
perfil associativo foi mudando ao longo das décadas, atraindo também muitos pardos e forros
ou livres. É preciso tentar compreender a visão que se consolidara de que essa irmandade
sempre atuava por meios enganosos ou ilícitos. Outra perspectiva seria a de que, pelo menos
no início dos confrontos, com o desentendimento inicial, os irmãos que eram dessa freguesia
apenas queriam permanecer no templo do Patriarca com a irmandade que ajudaram a fundar.
Será que as percepções negativas geradas em torno dessa corporação não foram em razão de
seu corpo associativo em grande medida cativo? Eram crioulos fundadores, moradores das
freguesias distintas, que defenderam seus pontos de vista com o intuito de decidir a posse da
devoção no templo de sua preferência. Apontaremos as representações sobre os conflitos, mas
não descartamos a ideia de que por vezes oficiais de ambos os grêmios, em determinados
momentos, utilizaram de estratagemas para alcançar seus objetivos e legitimar suas percepções.
Os registros de eleições em Antônio Dias começaram apenas em 1759, sendo eleitos
para juízes José de Souto Gonzaga e Gonçalo de Sá Ferreira, João de Barros Correa para
escrivão, Miguel de Carvalho e o crioulo forro Manoel Teixeira da Silva para procuradores, e
o homem branco João de Deus Lima para tesoureiro. Os nomes de João de Barros Correa e
1706

ACSP. Irmandade de N. S. das Mercês, Freguesia de N. S. do Pilar de Ouro Preto. Requerimento, 1754.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 17541806, v. 0042. Durante o tempo em que esteve na Capela do Rosário, um termo de reunião de 28 de março de 1756
dizia que os oficiais decidiram que se “riscasse” da corporação João Alves Ribeiro (sujeito que não aparece em
nenhum dos dois bancos de dados), por ser assim conveniente à irmandade, tendo-se demonstrado pouco leal,
embora não fosse mencionado o motivo. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica.
Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
1707
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Miguel de Carvalho foram registrados sem definição de qualidade e condição em um primeiro
livro, enquanto, na confecção do livro impresso, que atualizava os termos dos membros, ambos
tiveram riscada a informação “crioulo forro”. José de Souto Gonzaga era mencionado como
membro fundador, embora sua entrada também fosse de 1759, ano em que os irmãos passaram
a confeccionar os livros confraternais.1708 Os termos de reunião preservados, de ambas as
instituições, são tardios, considerando-se o início da devoção na década de 1740. Os anos
iniciais de associações em formação raramente possuem registros documentais.
A Irmandade do Pilar possui termos a partir da primeira metade da década de 1750,
desde que organizou seu regimento, enquanto a de Antônio Dias apenas do final desse decênio,
e, principalmente, a partir de 1760, período em que se iniciaram os autos de notificação
localizados no arquivo da diocese. Por que apenas nesse período tornava-se necessário
organizar a documentação institucional? Para além dos acontecimentos relatados em diferentes
versões com data inicial de 1743, passando pela mudança de capela, provisão de ereção entre
1747 e 1749,1709 e confirmação de compromisso em 1754, os anos de 1759 e 1760 foram um
divisor de águas na trajetória dessas corporações, certamente pela aquisição de graças e
benefícios espirituais que resultariam em nova fase de contendas judiciais.1710
Em 25 de outubro de 1763, Félix César de Menezes – oficial que esteve envolvido no
conflito com as duas irmãs pretas expulsas –, aparecia em requerimento enviado à diocese,
informando contenda com o padre José Fernandes Leite. O crioulo forro se representava como
um fundador da Irmandade das Mercês, “transportada” da Capela de São José para a do Senhor
Jesus dos Perdões, junto com muitos outros irmãos. Ainda que a agremiação tenha surgido na
Freguesia de Antônio Dias em 1743, os oficiais que agenciavam as demandas da corporação a
partir de sua reorganização nos Perdões na década de 1750, e, sobretudo, com os confrontos
travados na virada para o decênio seguinte, reivindicavam posição de fundadores. Alguns
irmãos se representavam como fundadores em atas de reuniões e em causas judiciais, naquele
momento em que as documentações confraternais eram produzidas, oficializando a
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09; Nº 7.8.2. Entrada de irmãos, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09. Impresso.
1709
Na capela dos pardos, os irmãos crioulos obtiveram uma provisão de ereção em 1747, que, contudo, foi perdida.
PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
1710
Dentre os livros que reuniam os registros mais antigos pertencentes à irmandade de Antônio Dias estavam os
referentes aos termos de entrada, receita e despesa e de presídias, a partir de 1759, seguidos dos livros de causas
judiciais, de 1761, e de deliberações, de 1764. Já no caso do Pilar, há, ainda, livros de entrada, atas e contas com
início em 1754. Além disso, foi no ano de 1760 que se iniciaram os autos de notificação que registram os conflitos
travados entre as Mercês, salvaguardados no Arquivo da Arquidiocese de Mariana.
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institucionalização do grêmio. Não sabemos, contudo, se estes membros seriam os mesmos
desde o início dos primeiros passos de propagação do culto, em Antônio Dias ou no Pilar.1711
Em 1764, o escrivão da Ouvidoria Geral de Vila Rica certificava que no Livro de
Termos de Irmãos da Irmandade das Mercês ereta na Capela de São José, entregue por Manoel
Thimoteo da Silva, estava registrada, em 1754, as entradas de Bernardo Antônio da Cunha,
Domingos Gonçalves Neves, José Lopes Ferreira dos Santos, e, em 1755, de Eugênio Varela
Santiago.1712 Nesse documento não foi possível compreender a razão dessa certificação. Porém,
em 1760, encontramos Bernardo, referido como crioulo forro, alferes e morador na Rua dos
Paulistas, assentado na corporação de Antônio Dias, na qual viria a ser irmão de mesa, escrivão
e juiz, ao menos nove vezes. Também um crioulo forro Domingos Gonçalves entrava nesse
ano, morador na Rua de São José. Eugênio Varela Santiago, crioulo escravo do Capitão Antônio
Varela Santiago, tornava-se irmão no mesmo ano. Era morador na Água Limpa, tendo ocupado,
ao menos doze vezes, os cargos de irmão de mesa e escrivão, sendo posteriormente referido
como alferes.1713 Decerto, conflitos envolveram estes e outros sujeitos que buscaram sua
alteração de agremiações mercedárias. Os dois primeiros foram oficiais de Mesa no Pilar em
1754, conforme assinaturas em termo de reunião. Ou seja, eram os principais agenciadores em
um ano decisivo para institucionalização do sodalício, e, ainda assim, optaram pela
mudança.1714 Já em 27 de maio de 1764, o mesmo Manoel Thimoteo da Silva, bem como
Manoel Coutinho, procuradores da corporação do Pilar, noticiavam à Mesa sobre uma demanda
com confrades dos Perdões, que tinha saído a favor de sua irmandade.1715
Como alguns irmãos permaneceram na Freguesia do Pilar e passaram a disputar a posse
da devoção mercedária, os crioulos das Mercês de Antônio Dias encaminharam mais pleitos ao
Juízo Eclesiástico de Mariana e os conflitos se estendem por anos. Para além da posse da
imagem, outras causas foram os benefícios espirituais alcançados (que atraía mais devotos e,
assim, mais rendimentos financeiros), e o direito de precedência em procissões e enterros
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Livro de Causas judiciais
movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Certidões, 1764-1829, v. 2237, f.
01-02; Termos e Entradas, 1754-1806, v. 0042.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e
Profissões, 754-1806, v. 0042.
1715
Em 10 de outubro de 1765, os oficiais do Pilar convieram ser necessária a defesa da corporação em demanda
com os irmãos de Antônio Dias, estabelecendo Manoel Thimoteo da Silva seu procurador e administrador da
causa. Em 07 de setembro de 1766, decidiam que ele permanecesse patrocinando os pleitos em andamento. No
entanto, por ser algo de conhecimento de todos, nunca eram explicitados os detalhes. APNSP-OP. Irmandade de
N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
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(garantido por critério de antiguidade, que possibilitava sua representação e seu reconhecimento
público mediante a exteriorização dos rituais católicos).
Em alguns Compromissos observamos o investimento dos irmãos em discorrer sobre
sua história, com o intuito de solicitar a aprovação régia do documento. Na Freguesia do Pilar,
o Compromisso datado de 1765 foi enviado à Mesa da Consciência, anteriormente aprovado
pelo bispo de Mariana D. Frei Manuel da Cruz, em 10 de abril de 1754. O documento é um
translado e apresenta uma declaração inicial, de 24 de julho de 1765, do escrivão Francisco de
Andrade Araújo, informando que lhe fora apresentado o original pelo procurador da irmandade,
sendo realizada a cópia dos capítulos. Os oficiais acatavam a provisão régia de 08 de março
daquele ano, mas apenas a versão reformada, de 1814, obteria a confirmação. Mencionava-se
o exemplar anterior e a ausência de resposta, o que também aconteceu com a agremiação
vizinha.1716 O anseio pela confirmação suscitava o critério de antiguidade. Em momentos de
disputas, apresentar-se como fundação primeira e legitimamente oficializada era indispensável.
Para tanto, a data mais antiga de confirmação do Compromisso era o fator considerado na
resolução de muitas contendas, e não o ano em que os fiéis começaram a reunir-se para a
promoção do culto público em capelas coletivas ou nas matrizes.

7.2 Benefícios espirituais e agências rumo à ordem terceira
Ao que parece, entre 1754 e 1755, os crioulos teriam conseguido Provisão de Agregação
à Ordem das Mercês de Madri, que conferia o poder de lançar Bentinhos e Escapulários, assim
como a absolvição geral, sendo outro alvo de uma série de disputas.1717 Certamente o Padre
José Fernandes Leite, patrono do templo dos Perdões, que recebera a Ordem Terceira
Franciscana em sua fundação, conhecia as graças reservadas aos mercedários e os trâmites
institucionais necessários. Daniel Precioso e Ana Alvarenga foram os últimos historiadores a
tratar desse percurso secular, ressaltando o surgimento das irmandades mercedárias em Minas,
as divisões e rivalidades internas dos crioulos, as tentativas frustradas de confirmarem patentes
1716

Ao fim do translado consta uma certidão do escrivão geral do bispado Lino Lopes de Matos, que conferiu a
provisão de confirmação no “livro terceiro” que servia de Registro Geral, a folha 113. AHU. [1765]
COMPROMISSO da Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica, Freguesia de N. S. do Pilar. Códice, n. 1531;
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Compromisso, 1814-1815, v. 2209.
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Segundo Provisão de 20 de dezembro de 1754. Em 1755 os irmãos de Antônio Dias passam a possuir um Livro
Impresso de Cerimonial sobre indulgências, absolvições e rituais. MENEZES, Joaquim Furtado de. Igrejas e
irmandades de Ouro Preto. Belo Horizonte, IEPHA-MG, 1975, p. 102 apud SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit.,
p. 46; PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit. AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Vila Rica.
Autos de Notificação, 1760-1780, prat. W, n. 37; APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila
Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09; BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ
MINDLIN, USP. Livro Descripção da forma de benzer..., op. cit.
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alcançadas fora da capitania ou mesmo do Império português, as estratégias utilizadas para
gozarem dos privilégios comunicados por conventos mercedários e, por fim, as transformações
dessas ações em distintos contextos políticos, ou seja, do regalismo da segunda metade do
século XVIII ao Império do Brasil.1718
Uma nova onda de contendas entre as Mercês de Vila Rica teve como enfoque os
benefícios espirituais comunicados pela Religião mercedária entre as décadas de 1750 a 1760,
período no qual também eram fundadas ou se consolidavam as ordens terceiras do Carmo e de
São Francisco (e arquiconfrarias do Cordão) nas principais vilas da capitania.1719 Cabe lembrar
aqui a relevância destes primeiros institutos no que tange à configuração e sedimentação dos
estatutos sociais, mantendo a valorização de critérios como honra e prestígio,1720 mas
ressignificando, por exemplo, categorias de distinção como fidalguia e nobreza na
contraposição entre reinóis e “elites locais”.1721 Na América portuguesa, e, sobretudo, nas
Minas, a nobreza tradicional, pautada em títulos e linhagens, daria espaço para outros critérios

PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.; SOUZA, Ana Alvarenga. Op. cit.
“Na ausência de ordens regulares, os terceiros representavam a alternativa entre as experiências religiosas
secular e monástica, efetivada por meio da preparação religiosa denominada noviciado, que culminava no rito
solene da profissão. A Ordem Terceira seguia a Regra franciscana, excetuando o voto de castidade e de clausura.
Ser terceiro significava jejuar, confessar-se e comungar com maior frequência (cerca de quatro vezes ao ano) em
datas específicas do calendário religioso; fazer um ano de noviciado para o aprendizado dos valores da Regra [...];
interiorizar e defender a visão hierárquica, tão bem representada nos cargos da mesa administrativa e nas
manifestações rituais. [...] A hierarquia geral da Ordem Terceira era: comissário geral (sede em Madri), ministro
provincial (Convento de Santo Antônio, situado no Rio de Janeiro), reverendo comissário (jurisdição espiritual,
era funcionário remunerado da ordem e irmão professo), irmão ministro (jurisdição temporal), vice-ministro,
secretário, síndico, escrivão e tesoureiro, 12 definidores, o irmão mestre de noviços e a irmã mestra de noviças,
irmão zelador e irmãos presidentes de ruas. Tinha-se ainda o vigário do culto divino, funcionário contratado.”
CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato. Op. cit., p. 16-17.
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Cf. OLIVAL, Maria Fernanda de. Honra, mercê e venalidade: as Ordens Militares e o Estado Moderno em
Portugal (1641-1789). Tese (Doutorado em História) – Universidade de Évora, Évora, 1999.
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As instituições possibilitavam a construção de um lugar social ascendente nas hierarquias locais, seja em nível
de poder local ou na busca por mercês régias: Câmaras (espaço de nobilitação que não dependia de mercê régia),
Ordens Terceiras, Misericórdias, Familiares do Santo Ofício e Companhias de Ordenanças. O fidalgo pertencia à
elite fundiária e militar do Reino, significava ter linhagem, “sangue limpo”, ser cristão-velho e sem “defeito
mecânico”. Era preciso “viver a lei da nobreza”: ostentar insígnias militares ou religiosas, ser senhor de terras, ter
proximidade com o Rei e exercer poder em seu nome. Distinto era o caso da “nobreza da terra”. Distantes da Corte,
setores intermediários da sociedade, cujas “qualidades” não advinham de sua linhagem, encontravam canais de
mobilidade social, sobretudo no nível do governo das vilas. Em Minas, emergira uma “nobreza de costume”
pautada mais na “vontade de distinção” do que na posse de “qualidades” reconhecidas no Reino. Alguns autores
optaram pela denominação “elites” para ressaltar a diversidade dos perfis sociais. Gustavo Barbosa seguiu esse
mesmo caminho. Ao expor o caso da Ordem Franciscana de Mariana, verificou que “para todos os cargos da Mesa,
os requisitos exigidos se repetiam: era requerida a ‘posse de bens’, a ‘limpeza das mãos’ e a ‘limpeza de sangue’,
e o gozo de ‘boa fama pública’. Quanto maior a proeminência social do irmão e sua riqueza, maiores as chances
de ascender a cargos importantes e com maior visibilidade. Ser pessoa ‘distinta e principal’ era fundamental para
se ocupar a posição de ministro. Essas ‘qualidades’ eram, por sua vez, compartilhadas na região, legitimando a
participação do irmão terceiro em outras importantes redes de sociabilidade e poder”. BARBOSA, Gustavo
Henrique. Op. cit., p. 137. Havia, todavia, a adaptabilidade necessária dos critérios exigidos conforme as
circunstâncias e as trajetórias individuais ascendentes dos sujeitos.
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nobilitantes. Ser um irmão terceiro, e atuante em cargos dirigentes, demonstrava inserção em
redes de poder variadas que se conectavam, unindo nobilitação e proeminência financeira.1722

Além das restrições relativas à fama pública do candidato, [...] requerimentos eram
verificados quanto à veracidade por informantes, que podiam encontrar impedimentos
de genere ou de vida e costumes. Sendo constado o primeiro impedimento, que
consistia em máculas verificadas no sangue da respectiva ascendência, o candidato
tinha seu nome lançado no livro dos reprovados. Por sua vez, o segundo tipo de
impedimento não afastava definitivamente o ingresso do candidato na Ordem, pois a
restrição podia cessar em tempo futuro.1723

A alteração de alguns critérios restritivos das ordens terceiras ocorreria, como expôs
Russell-Wood, em razão da lei de 1773 que proibia a permanência de avaliação de limpeza de
sangue e abolia a distinção entre cristãos velhos e novos. A questão era avaliada pelos tribunais
régios, ainda que alguns grêmios se desviassem alegando sua subordinação à jurisdição regular.
Os estigmas demorariam a ser eliminados na prática, e o impedimento do “mulatismo” em geral
permaneceria, haja vista a percepção de que o estatuto de terceiros não era condizente com a
agregação de pretos e mestiços. Ainda assim, é preciso considerar que a regulação que excluía
candidatos por suas máculas era avaliada caso a caso, existindo exceções.1724 Um exemplo
importante, na Capitania de Minas Gerais, demonstra maior flexibilidade e conexões, como
temos apontado, se referindo inclusive à Freguesia de Antônio Dias, em Vila Rica. Uma carta
foi enviada aos terceiros pelo provincial dos franciscanos do Rio de Janeiro em 1819, na qual
“fr. José Carlos de Jesus Maria Desterro queixava-se de que aquela associação vinha recebendo
‘pessoas de cor’, cujo fato era justificado pela mesa devido à mudança dos tempos, passando
então a admitir-se ‘também pessoas não brancas de cor, mas sempre brancas de alma’”.1725

Muitos terceiros franciscanos estavam na relação de “homens ricos” moradores nas Minas, de 1756. SOUSA,
Cristiano Oliveira de. Os membros da Ordem..., op. cit., p. 135. “É consenso que, sob parâmetros do Antigo
Regime, como a linhagem, a tradição, a pureza de sangue e ofício, a vida pública, a dedicação às letras e/ou às
armas agregaram-se outros princípios delineados na fronteira colonial, como o mérito, o dinheiro, as várias
graduações de cor, mestiçagens e condições legais, sendo a forma e maneira como essas clivagens se aglutinam
especificas de cada região e conjuntura do Império.” BARBOSA, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 52.
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1756, 197 localizados em Minas, em um total de 200 sujeitos. Ver tabelas: Ibidem, p. 312, 324. William Martins
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A Religião Mercedária possibilitava a elevação das associações aos postos de
arquiconfraria e ordem terceira, privilégio almejado pelos crioulos.1726 Além dos fins
espirituais, era a garantia de reconhecimento e melhor posicionamento social para os membros.
Sendo estas agremiações comumente pautadas por critérios restritivos, como honra e limpeza
de sangue, a mudança viabilizaria maior aproximação do signo da liberdade aos crioulos.1727 O
exemplo das Arquiconfrarias do Cordão de São Francisco, que se consubstanciavam na década
de 1760, recorrendo a “saltos de jurisdição” para o alcance de breves, pode ter sido essencial.
Em Mariana, os arquiconfrades contaram com o auxílio de homens brancos e clérigos
influentes, e passariam a possuir uma presídia na matriz de Antônio Dias, que supomos ter sido
posterior à extinção da Arquiconfraria de Vila Rica.1728 Na década 1780 emergia a primeira
ordem terceira de afrodescendentes a ser reconhecida na vila e na capitania, a dos Mínimos de
São Francisco de Paula, destinada aos pardos.1729 Esses grêmios, fundados em localidades de
uma Capitania onde não havia conventos de ordens religiosas, passaram a buscar maior
autonomia e ansiar, “através de privilégios espirituais e ritualísticos, e indumentárias mais
sofisticadas, sua afirmação no cenário confrarial de Vila Rica”.1730
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Em 10 de julho de 1759 a irmandade de Antônio Dias lançava em ata a aceitação de
vários documentos da Ordem Mercedária, vindos de Portugal, entregues pelo tesoureiro João
de Deus Lima, como compêndios, quatorze rituais, livro de termos, sinete em latão com as
armas da irmandade, estampa e patente de ereção do Geral da Ordem. Todo o material foi visto
e examinado, firmando a responsabilidade do pagamento dos custos e o termo de aceitação do
Breve e da Patente vindos do Reino.1731 É importante apontar que nenhuma menção foi feita
em atas de reunião sobre os benefícios alcançados anos antes, e apenas em 1759 sua
documentação institucional começou a ser produzida. Seriam concessões de privilégios
distintos ou o termo de aceitação fora formalizado posteriormente?
No ano seguinte, em 27 de janeiro, os mesários de Antônio Dias discutiam que os irmãos
do Pilar queriam usurpar as graças concedidas à sua confraria, por um “vexame que lhes
moviam”. Era relatado pelos procuradores Manoel de Carvalho e Manoel Teixeira que o
sodalício havia alcançado, a tanto custo, a Patente Generalícia do Geral da Ordem das Mercês,
em Madri, pela qual se agregou a irmandade e os fez participantes de todas as graças e
indulgências que os Sumos Pontífices concederam à Sagrada Religião. Para eles, os confrades
reunidos no templo de São José, mais uma vez sob falsas narrativas, teriam implorado ao bispo
para gozarem das mesmas indulgências, por meio de uma petição maquinadora, sendo
fundamental se oporem judicialmente, o que de fato ocorreu.1732
Em 1760, era procurador da Irmandade das Mercês do Pilar o crioulo Manoel da Costa
Ramos, o mesmo apontado no início como cabeça do motim que levou à ruptura da confraria.
Os crioulos do Pilar teriam feito o primeiro pedido de aprovação de benefícios espirituais ao
bispo de Mariana. Alegava-se que as graças foram concedidas a eles, com a justificativa de
considerarem sua irmandade a mais antiga, e pediam ao Juízo Eclesiástico que privasse os
outros confrades desses privilégios. Eles informavam ao bispo que haviam alcançado, do Geral
da Ordem, a licença para distribuição de graças e indulgências por qualquer sacerdote secular,
podendo lançar bentinhos e absolvições e fazer os atos espirituais aos confrades, como “única
irmandade ereta aprovada por Va. Ex.a Rm.a”. Comunicava-se que alguns irmãos da irmandade
1731
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ereta nos Perdões, revoltosos, de ânimo inquieto e seus opositores, persuadiram algumas
pessoas a receber o sagrado escapulário das Mercês, com mau fim e sem fundamento,
requerendo que o bispo tomasse providência com pena de excomunhão.1733
Os de Antônio Dias, em 10 de fevereiro de 1760, requereram a suspensão dessa
aprovação, com o intuito de impedir a existência do grêmio na capela de São José, não só pelas
falsas narrativas, mas pela impossibilidade de outra irmandade sob o título da Senhora existir
dentro de uma légua de distância. Nota-se a importância em ser considerada a irmandade mais
antiga, ter sua ereção e compromisso aprovados, e ter reconhecida sua agregação a convento
mercedário, fatores essenciais para o reconhecimento da associação e o desfecho dos conflitos,
já que, segundo leis canônicas, ambas não poderiam permanecer na mesma localidade.1734
Também em 1760 a Capela dos Perdões foi doada aos mercedários, e decerto a posse de casa
própria era mais um passo de legitimidade nesse período de intensos conflitos interconfraternais
e paroquiais, bem como de busca por elevação à ordem terceira, que até então era recurso
exclusivo das camadas dominantes.
Um requerimento foi enviado ao vigário da vara. Os suplicantes informavam estar de
posse da concepção primária das indulgências, de 1759, e requeriam contra a execução da
confirmação dada pelo bispo ao outro sodalício, com matéria de nulidade e causa falsa ou
oculta. O prelado havia pedido informações ao vigário da vara e ao pároco na freguesia do Ouro
Preto, mas este, por se ausentar, atrasava o parecer e a consulta sobre a oposição feita pelos
suplicantes, e os confrades estavam receosos que os suplicados dessem execução ao despacho,
celebrando a primeira função eclesiástica. Desse modo, solicitavam a suspensão de sua
execução até que fosse decidida a razão dos embargos com que se opuseram, pedindo que os
livros patentes fossem examinados. Os irmãos, no entanto, obtiveram despacho “absolutamente
negativo” quanto à suspensão requerida, recebendo a “força e violência” com a qual faziam os
suplicados todos os atos alcançados pelos benefícios espirituais, principiando depois de sua
oposição, e ficando, por isso, todos os requerimentos “inúteis”. Requeria-se, então, que o
vigário da vara suspendesse o exercício do despacho.1735
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Em 02 de fevereiro os oficiais do Pilar concordaram que o tesoureiro Bernardo de
Araújo Franco mandasse para a cidade da Bahia vinte oitavas de ouro para a assistência da
demanda entreposta com os irmãos da “irmandade nova” da Capela dos Perdões. Tais irmãos
consideravam como “nova” a corporação que se estabelecera em Antônio Dias, demonstrando
a mudança de perspectiva quanto ao conflito decorrente da cisão. Nesse mesmo dia era feito
novo termo sobre remessa de quantia de doze mil e novecentos réis para a cidade de Lisboa,
com o intuito de conseguirem a concessão das indulgências e graças ao Geral da Ordem
Mercedária. Mas eles já não consideravam ter alcançado esses benefícios? Tendo obtido ou
não, novas solicitações devem ter sido buscadas para sanar dúvidas deixadas pela
documentação quanto ao conteúdo (quais benefícios poderiam adquirir) e ao fato de ter sido
requerida no período em que existia apenas uma agremiação. No dia seguinte novo termo
registrava o embargo para que esta irmandade não deitasse bentinhos, do qual pediam vista,
definindo que o procurador defendesse a demanda e o tesoureiro assistisse com o dinheiro.1736
Anos depois, a Irmandade do Pilar decidia, em 30 de maio de 1762, tomar um pouco de
ouro a juros por cautela. De acordo com o procurador, era fundamental que se mandasse para
Castela um pouco de dinheiro para os requerimentos que entrepuseram ao geral da Santíssima
Trindade ou da Ordem Mercedária para alcance das graças e indulgências dos bentinhos,
ordenando ao irmão tesoureiro Bernardo de Araújo Franco que assistisse com tudo que fosse
preciso.1737 Um Breve fora enviado do convento de Madri, por Frei Bazílio Gil de Barnabé,
Mestre Geral da Ordem Militar e Real da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês da
Redenção dos Cativos, com data de 04 de dezembro de 1767.1738 O documento era encaminhado
ao “lugar chamado Pilar de Vila Rica”, e concedia licença de benzer o hábito e escapulário,
assim como outros bens espirituais e absolvição geral nos dias determinados pela Santa Sé.
Referia-se, assim, à “Beatíssima Virgem Maria de Mercede” de “S. Joseph, Pilar de Vila Rica”.
O documento alcançou confirmação do bispado, em 03 de agosto de 1768. Contudo, um registro
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da Patente do Mestre Geral, em latim, também foi transcrito por João de Barros Correa, escrivão
da Irmandade de Antônio Dias.1739
Nesse sentido, instaurou-se um grande impasse quanto às regalias mercedárias, e, como
é possível perceber, a situação gerava muitas dúvidas, sendo difícil para os crioulos alcançarem
a aprovação das autoridades locais. Não havia precedentes que norteassem o entendimento da
experiência mercedária crioula, que, decerto, não agradava os interessados na manutenção das
hierarquias sociais e religiosas. Sem resolução, os autos do processo foram interrompidos em
1767, ficando a imprecisão em relação à ereção e à posse da patente, em função da grande
confusão gerada com a mudança de freguesias e da existência de duas agremiações sob o
mesmo título que estiveram localizadas em São José. As agremiações continuaram buscando
patentes de agregação junto às Ordens Mercedárias em conventos, bem como por bula papal. E
conseguiram, apesar das dificuldades de confirmação desses documentos em distintas
instâncias.1740 Recorria-se, primeiramente, às autoridades mercedárias estrangeiras (Madri e
Roma) e luso-americanas (Maranhão e Grão-Pará), mas era indispensável a aprovação dos
Breves e Patentes por autoridades civis e eclesiásticas locais e imperiais, o que dificultava as
tentativas de “saltos” de jurisdição e de afastamento dos empecilhos encontrados em nível
paroquial e episcopal. Dificuldades e estratégias semelhantes seriam vistas em ordens terceiras
de Vila Rica.1741 De acordo com Daniel Precioso,
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apesar de os conventos superiores emitirem patentes de instituto e comissão às duas
Mercês de Vila Rica (e até mesmo de outras localidades, como demonstra o caso da
Mercês do Rio Pomba e Peixe), algumas delas confirmadas pelo primeiro bispo de
Mariana, os mercedários de ambas as freguesias foram privados da posse dessas
patentes. O forte regalismo, o combate às ordens regulares e a intenção dos tribunais
régios (no Padroado Régio) de colocar as confrarias sob sua tutela explicam porque
os crioulos de Vila Rica tiveram, repetidamente, espoliados os direitos de suas
patentes. Mesmo com o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro – e com ela da
Nunciatura e do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens -, diminuindo assim a
distância e facilitando a atuação de procuradores, as duas Mercês de Vila Rica
continuaram a ter os seus interesses opostos pelo regalismo.1742

Independente de aprovação oficial, a partir da década de 1760 a Mercês de Antônio Dias
passava a configurar-se como arquiconfraria, ao passo em que também constituía presídias,
filiais em localidades mais distantes. Vale lembrar que as arquiconfrarias eram associações
leigas agregadas a conventos ou que possuíam poder de agregar outras confrarias,
compartilhando benefícios espirituais. “O modelo das arquiconfrarias surgiu no orbe cristão,
canonicamente, a partir da Religião Franciscana, constituindo um canal para a associação de
leigos que, por algum motivo, não podiam ingressar na Ordem Terceira da Penitência.”1743
Foram aceitos ainda pedidos de agregação por crioulos de outras paragens. Em termo de 17 de
setembro de 1769, como veremos, a irmandade de Sabará buscava institucionalizar-se, tendo
se tornado agregada à corporação de Antônio Dias.1744 Segundo a historiografia, nas Minas
essas associações não teriam atuando como agregantes, sendo apenas agregadas a outros
institutos, o que se difere da experiência ressignificada de Vila Rica.1745
Na década de 1780 as irmandades mercedárias de Vila Rica tencionariam a aquisição
legítima ao posto de ordem terceira.1746 Era preciso compreender a extensão dos privilégios
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uma ordem real passada pelo secretário de Estado, Marquês de Pombal, mandava que se procedesse a uma devassa
a todos os livros de irmandades, confrarias, misericórdias e corporações, e avaliassem se ainda faziam a distinção
entre cristãos novos e velhos. Diferenciação abolida e proibida nos territórios portugueses desde 1755. Se caso
encontrassem nos livros a distinção, deveria proceder à prisão dos responsáveis.” QUEIROZ, Samila Luiza Xavier
1742
1743
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compartilhados, se correspondiam apenas a uma licença para utilização de rituais, símbolos
distintivos, indulgências e absolvições; se agregavam as corporações tornando-as
arquiconfrarias; ou se as elevavam ao grau de ordem terceira. Em 18 de novembro de 1781, a
agremiação de Antônio Dias requeria ao Geral da Ordem Mercedária que lhe fizesse a graça de
confirmar se, com os documentos já obtidos, a corporação havia se tornado uma ordem terceira
completa, com todos os indultos, graças e indulgências permitidas, como uso dos hábitos
talares, com o privilégio de serem neles sepultados. O juiz Joaquim da Costa Braga reuniu a
quantia necessária para fazer a solicitação em um breve espaço de tempo, sobretudo na festa
das Mercês, somando quarenta e oito mil seiscentos e treze réis.1747
Algum tempo depois, em 17 de agosto de 1788, elaborava-se um termo de aceitação de
três Breves vindos da Santa Sé Apostólica e cumpridos pela Secretaria de Estado, no qual se
concedia à irmandade ter altar privilegiado para sufragar as almas dos irmãos em três dias de
cada semana, a serem assinalados pelo ordinário, além da indulgência para todo o fiel cristão
que no dia da festa das Mercês visitasse sua capela.1748 O Dr. José Botelho Borges, Cônego na
Santa Igreja do Bispado de Mariana, por Dom Domingos da Encarnação Pontevel, informava
que, por parte dos irmãos era impetrado um indulto. O Decreto Pontifício de 1787 era
apresentado e havia alcançado beneplácito Real de Sua Majestade para sua execução.1749

7.3 A confirmação do compromisso, o reconhecimento como entidade corporativa
Outro ponto amplamente debatido entre os dois sodalícios era a aprovação de seu
regimento. Em 20 de julho de 1796, se encontrava pronto e reformado o compromisso da
irmandade de Antônio Dias, a ser remetido na “forma das Ordens” à Mesa da Consciência, a
fim de buscar a confirmação régia. Um livro anterior já havia sido remetido há muitos anos,
sem obter resposta. Além disso, a “decadência do país” gerava a necessidade de reforma de

de. Jurisdição e governo: política administrativa eclesiástica no bispado de Mariana (1764 -1817). Dissertação
(Mestrado em História) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2015, p. 40.
1747
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09.
1748
Uma década depois, em 24 de outubro de 1798, era exposto pelo procurador que todos os altares da capela
eram, perpetuamente, e, por indulto apostólico, para sufragar as almas dos irmãos falecidos. Entretanto, por
descuido isso não havia sido advertido aos sacerdotes pelos quais se distribuíam as missas de sufrágio. Era
acordado que todas as missas pelas almas fossem celebradas em sua capela própria. APNSCAD. Irmandade de N.
S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
1749
Documento passado em Roma na secretaria da Sagrada Congregação das Indulgências, no dia 24 de julho de
1787, à corporação erigida debaixo da invocação da Bem Venerada Virgem Maria das Mercês na Capela pública
vulgarmente chamada do Senhor dos Perdões, sita em Vila Rica, Bispado de Mariana. APNSCAD. Irmandade de
N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entrada de irmãos e profissões, conta corrente, patentes e
breves, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09.
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suas antigas cláusulas. Decidia-se que o compromisso deveria ser enviado com um devido
requerimento solicitando sua confirmação, bem como a concessão de um ermitão, indispensável
para o arrecadamento de recursos financeiros para a conclusão das obras da capela, como já era
de interesse da agremiação há várias décadas. Um terceiro e último requerimento deveria ser o
relativo aos pagamentos feitos à fábrica da matriz, o foro das sepulturas em uma capela própria
(e não filiada), considerado injusto pelos oficiais, que buscavam se eximir dessa
obrigatoriedade. O alferes Manoel de Souza Passos Bezerra era o nome indicado para o serviço,
atendendo aos requisitos citados, de pessoa segura, apta e de boas referências que pudesse ir à
Corte. Ao chegar a Lisboa, entregaria a documentação ao Desembargador Francisco Gregório
Pires Monteiro Bandeira. O pagamento pelos serviços só seria realizado após seu retorno,
atendendo à “constante pobreza” da irmandade.1750
Muitos esforços rumo à posição de terceiros são desvelados em décadas de
conflitualidade, e se prolongaram até pelo menos o ano de 1847.1751 Na década de 1810 deu-se
a corrida pela aprovação dos novos Compromissos pelas duas Mercês, enviados novamente
para a aprovação da Mesa da Consciência e Ordens, visto que os primeiros nunca foram
respondidos. O do Pilar foi produzido em 1814 e aprovado em 1815,1752 enquanto o de Antônio
Dias foi posterior, de 1819, aprovado apenas em 1823. Provavelmente a tentativa anterior não
obteve êxito, e estes irmãos se agenciaram novamente após saberem da confirmação do
documento da rival. Como estratégia, ambas afirmavam seus pontos de vista em suas normas
para que, com a confirmação régia do documento, sua narrativa tivesse respaldo. 1753 Os
confrades conseguiram bula papal para fazer valer os privilégios já considerados conquistados
via autoridades conventuais, mas não chancelados pelo bispado de Mariana, e, agora, moviamse para possuir legitimidade pelos tribunais régios. A Mercês de Antônio Dias não deixou de
enfatizar que, “ereta há mais de setenta anos, com pouca diferença, e pela sua antiguidade
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09.
1751
TRINDADE, Cônego Raymundo. Igreja das Mercês de Ouro Preto. Documentos do seu arquivo. Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, vol. 14, 1959.
1752
Em 10 de agosto de 1818, a confraria das Mercês do Pilar produzia termo de reunião para “se consumirem” os
dois compromissos aprovados pelo ordinário deste bispado, utilizados antes do atual, o qual obtivera confirmação
real. Em mesa, os irmãos informavam que a agremiação se achava com a “munidade” de ter o seu compromisso
confirmado por Sua Majestade Fidelíssima, como constava do mesmo, e antes de alcançar o beneplácito régio se
dirigia por um compromisso confirmado pelo ordinário deste bispado, D. Fr. Manuel da Cruz, em 1754, e outro
pelo desembargador e provedor de capelas desta comarca, Lucas Antônio Monteiro de Barros, de 16 de setembro
de 1807. Os oficiais assentiram sobre a queima dos documentos, para não promovessem dúvidas futuras, ficando
em vigor as “munidades” e regalias do livro confirmado por Sua Majestade. No entanto, por que não preservar
documentos antigos, se a corporação vivia conflitos com a congênere de Antônio Dias? APNSP-OP. Irmandade
de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042.
1753
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Compromisso, 1814, v. 2209.
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sempre procede as outras Irmandades, que depois dela se erigiram, suplicam a Vossa majestade
que haja por bem mandar, que seja conservada toda a antiga regalia, e privilégio”. Em 1819, a
Mesa da Consciência e Ordens esclareceria, contudo, que “a preferência pela antiguidade se
considera do Tempo em que a Irmandade principia a aparecer por autoridade pública, e
competente”,1754 ou seja, não sendo reconhecida a origem devocional não oficializada. Por isso,
em momentos de disputas entre sodalícios, apresentar-se como fundação primeira e
legitimamente institucionalizada era indispensável. Nota-se nos regimentos aspectos que
informavam que os devotos já se consideravam como arquiconfrarias, fazendo menções aos
indultos apostólicos e à concessão de indulgências.
Em mesa de 14 de novembro de 1819, na presença do capelão comissário, pelo juiz
presidente e grande número de irmãos da agremiação de Antônio Dias, era proposto que, como
esta confraria tinha várias dependências na Corte e cidade do Rio de Janeiro, pediam pela
conservação do honroso juiz, o Tenente Coronel Antônio da Cruz Machado, a servir daquele
dia em diante o emprego de juiz e benfeitor, sem que pagasse mesada. O tenente coronel exerceu
a função entre os anos de 1818 a 1823, ou seja, iniciando no ano da confecção do novo
regimento. Tudo indica que ele residia ou passava longas temporadas no Rio de Janeiro, e, por
isso, o termo “presidente” fora adicionado ao seu cargo. Ele era o responsável por várias
demandas a serem tratadas, como os inúmeros processos e apelações. Em outro termo, de 11 de
novembro de 1820, era apresentada uma proposta pelos “mesários iluminados” de que, como a
confraria tinha assuntos a tratar no Rio de Janeiro, era útil a conservação dos irmãos secretário,
procurador geral e tesoureiro, além do já mencionado “juiz presidente benfeitor”, por não ser
conveniente que se passasse a outra Mesa. Nesse sentido, o compromisso redigido na época
determinava a permanência de oficiais, caso fosse necessário dar prosseguimento a demandas
e pleitos em andamento.1755
1754

APNSCAD-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.5.1. Compromissos, 1818-1820,
cx. 01, prat. 41, est. 09.
1755
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09. Um conflito interconfraternal entre Mercês e Rosário, que também chegou à audiência pública, em
Vila Rica, ocorrera entre os devotos de Itabira do Campo, entre novembro e dezembro de 1820. Em reuniões na
casa do desembargador e ouvidor geral Bartholomeu Paulo Alvares da Costa, foram citados como procuradores
das irmandades de crioulos e pretos, Marcelino Correa de Andrade e Antônio Gonçalves Soares, respectivamente.
Embora os documentos não expressem maiores informações, os oficiais das Mercês do arraial mencionavam que
os irmãos do Rosário pretendiam firmar algum acordo entre os sodalícios, que, segundo os crioulos, havia sido
feito há mais de dez anos e sob alegação de “falsas premissas para subtraírem as justas requisições a que se
obrigaram pela convenção”. Acreditamos que a questão poderia se referir à estadia dos mercedários no templo do
Rosário, visto que, em 1822, a imagem das Mercês seria levada para a Capela do Bom Senhor Jesus de Matosinhos,
e, no mesmo ano, houve uma reunião para falar da construção de templo próprio. Eram procuradores em Vila Rica
os advogados Manoel Camilo Carlos Jorge de Mendonça e Hilário da Silva Porto, bem como os solicitadores de
causas Marcelino Correa de Andrade e o Capitão Antônio José de Freitas Guimarães. Vale ressaltar que Manoel
Camilo e Marcelino tornaram-se membros das Mercês de Antônio Dias em 1828, e Antônio José em 1829, sendo
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Segundo Daniel Precioso, apesar da Confraria das Mercês do Pilar ser uma associação
crioula, os principais cargos passaram a possuir considerável número de homens brancos,
alguns dos quais eram integrantes de outras irmandades e ordens terceiras de Vila Rica. Para o
autor, possivelmente os crioulos forros – sempre demarcando tal condição jurídica ao propor
generalizações, às vezes sem considerar a atuação de escravos e livres das gerações seguintes
– desacreditados dos resultados alcançados por seus procuradores na segunda metade do século
XVIII, tenham buscado o auxílio de homens brancos poderosos. Por certo já eram pessoas com
as quais possuíam redes de sociabilidades. Apesar de concordar com o autor quanto às redes
interconfrariais tecidas, com dirigentes temporais e eclesiásticos, não consideramos que essas
alianças suplantaram a representação coletiva e a atuação crioula nesses grêmios, visto que
crioulos e pardos, escravos, forros ou livres, se mantiveram no corpo associativo e na mesa
gestora, embora tenham procurado constituir alianças que os favorecessem mutuamente, e, ao
longo do século XIX, condizente ao sentido da crioulização, objetivaram o afastamento do
cativeiro e o apagamento de sua cor em seus registros oficiais.
Dois homens brancos foram exemplificados, o Pe. Manuel de Abreu Lobato e o Alferes
João Gonçalves Dias. O primeiro foi comissário a partir de 1812 e ficou até 1829, quando
faleceu. Entre 1791 e 1823 também atuou como comissário da Ordem Terceira da Penitência,
sendo irmão professo da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula dos Homens
Pardos, na qual ingressou em 1809 e exerceu o cargo de prefeito de 1811 para 1812. Já o
segundo, signatário do compromisso de 1814, ocupou o cargo de juiz em 1816. Um homem
com trânsito na elite local, já que serviu também como vigário do culto divino, de 1803 a 1806,
e procurador, entre 1809 a 1811, na Ordem Terceira da Penitência. Também serviu de corretor,
entre 1802 a 1806, em São Francisco de Paula. Para além da aquisição de prestígio social e de
privilégios espirituais, a participação do alferes em irmandades crioulas e pardas poderia
justificar-se pelas relações mantidas e contatos firmados. Ao falecer em 1818, por exemplo,
deixou filhos naturais com três mulheres solteiras, dentre elas sua escrava Josefa crioula.1756

todos moradores na cidade ao menos a partir desses anos. Em 1820, eram oficiais de mesa de Itabira o juiz Manoel
Fernandes de Araújo, o tesoureiro Joaquim José de Oliveira e o procurador Antônio Ribeiro. O tesoureiro, que foi
o responsável por confeccionar a procuração, pode ser o sujeito de mesmo nome que entrara para as Mercês de
Antônio Dias em 1814, sendo capitão e tendo atuado como juiz, prior e síndico, aparecendo inúmeras vezes a partir
de 1827 em “assinaturas a rogo”. Os oficiais do Rosário, contudo, não compareceram ao serem citados, e foram
condenados a pagar as custas. ACSP. Irmandade das Mercês da Itabira do Campo – Autor. Fundo Fórum da
Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Exibição. Caixa: 386, Documento: 7801, Data: 1820,
Cartório/Ofício 01; APNSCAD. Nº 7.8.6. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Entradas de
irmãos, 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
1756
PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
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A Mercês de Antônio Dias também buscou, entre 1821 e 1823, período de aprovação
de seu novo Compromisso, amparar-se em dirigentes espirituais experientes e influentes, como
o seu capelão comissário Gomes José dos Reis Coutinho, que atuou simultaneamente como
comissário da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. As alianças já ocorriam
há muito tempo, visto que o doador do templo, o padre português José Fernandes Leite, atuou
como comissário vitalício até 1768 e foi também vice-comissário da Ordem Terceira da
Penitência entre 1763 e 1764. Pardos letrados também atuaram na agremiação, como o oficial
de livreiro Adão Cardoso dos Santos, que foi escrivão das Mercês e atuou simultaneamente
como secretário da Ordem Terceira dos Mínimos. Em 1837, período de novo Estatuto, era
comissário e prior o padre Isidoro Pinto de Resende (atuou pelo menos entre 1829 a 1840,
iniciando suas funções depois da transferência do comissário precedente para a Ordem de São
Francisco de Paula), que foi comissário interino da Ordem Terceira da Penitência entre 1856 e
1861, e da Ordem Terceira do Carmo em 1861.1757 Foi possível observar, inclusive, a
recorrência de autoridades civis e eclesiásticas locais dentre oficiais e protetores do grêmio,
alguns participantes de conflitos.1758
Nessa década os irmãos de Antônio Dias passaram a referir-se como ordem terceira –
embora já buscassem essa legitimação há muitos anos –, alterando a nomenclatura dos cargos
administrativos e as práticas rituais condizentes com o calendário litúrgico mercedário. Como
terceiros, os irmãos estariam, supostamente, sob a jurisdição da ordem primeira madrilenha e
dos comissários visitadores, que, em sua perspectiva, os desvincularia do clero local. Isso
ocorria por terem alcançado uma Provisão Imperial do Tribunal da Mesa da Consciência e
Ordens, em 21 de novembro de 1822, na qual obtinham permissão de uso de hábitos talares e
mudança de nomes dos oficiais. Mais uma vez a concessão deixaria dúvidas sobre os privilégios
que estavam ou não inclusos em documentos que não detalhavam todas as possibilidades
disponíveis ao alcance dos crioulos. Em termo de posse de 08 de dezembro já constavam os
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Ibidem.
Exemplos dos termos de eleição: Vigário Rufino Alves de Mesquita (vice-comissário de presidia 1829-1830 e
1834 definidor), Vigário José Severino Ribeiro (definidor 1834), Vigário Joaquim José Lopes (prior 1835), Vigário
Antônio da Rocha Franco (definidor 1837), Vigário Álvaro José de Araújo (definidor em 1839), Vigário da Vara
José Baptista da Silva (protetor 1760), Governador José Antônio Freire de Andrade (protetor 1761), Pe. José
Fernandes Leire (protetor 1762), Provedor da Real Fazenda José Gomes de Araújo (protetor 1763-1764), Vigário
Colado e da Vara João de Oliveira Magalhaes (protetor em 1766), Provedor da Real Fazenda João Caetano Soares
Barreto (protetor 1769), Ouvidor Geral José da Costa Fonseca (protetor 1769), Vigário Roque Rodrigues de
Carvalho (protetor 1780), Governador Luís da Cunha Meneses (protetor 1784), Desembargador Antônio José
Duarte de Araújo Gondim (protetor 1815), D. José da Santissima Trindade (protetor 1828 e 1833). Em 1815
também houve uma “protetora” Dona Thereza Matildes Soteria. Vários sujeitos com patentes militares também
foram citados como protetores. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações,
1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
1758
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nomes de cargos como comissário, prior, síndico e secretário,1759 enquanto no da festa anual
das Mercês, em 17 de agosto de 1823, constava que a corporação se achava graduada Ordem.
A elevação, de fato, ocorreu apenas em 1828, pouco antes da extinção da Mesa da Consciência
e Ordens, que tinha jurisdição sobre as capelas e confrarias. Porém, as autoridades eclesiásticas
locais se mantiveram impondo empecilhos para o reconhecimento, existindo ainda outras
contendas, como vimos, incluindo o pároco e o próprio bispo.1760
Ao emular a busca por prerrogativas das ordens terceiras, os devotos crioulos buscavam
a aquisição de reconhecimento coletivo, integração comunitária, distinção sociopolítica e
submissão como vassalos do soberano, articulada ao significado de liberdade embutido ao
estatuto terciário por tradição canônica.

A legislação canônica também reconhecia direitos específicos do cristão como o
direito ao matrimônio, a liberdade de escolha de estado clerical ou laical, e o
recebimento de bens espirituais necessários para a salvação da alma - indulgências.
Nesse sentido, aqueles aptos a realizarem os votos nas associações terciárias gozavam
de maior liberdade no interior do corpo místico ou da Igreja, e somados aos critérios
restritivos de admissão representavam socialmente os indivíduos reconhecidamente
livres. Em outras palavras ser irmão terceiro simbolizou liberdade.1761

Outro termo de extrema importância para a história da corporação foi uma votação para
que, daquele dia em diante, não se professasse mais irmãos sujeitos. Em mesa solene, no dia 14
de dezembro de 1823, quarenta e cinco mesários atuais e pretéritos lançaram um importante
questionamento a ser votado, já que, para eles, a irmandade estaria instituída como Ordem.
Segundo o procurador, durante todo o seu percurso agremiaram-se à confraria vários irmãos
cativos, não sendo estes mais úteis e decentes à Ordem a fim de professarem. Propôs, dessa
forma, que fosse feita a votação para determinar se escravos seriam ou não admitidos no ritual
de profissão. Vinte e oito indivíduos votaram para que eles não fossem aceitos, e em razão disso
os mesmos ficaram, a partir daquele dia, existindo apenas como “irmãos do escapulário”.1762
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Eram oficiais Gomes José dos Reis Coutinho (comissário), Adão Cardoso (escrivão), Manoel José Barbosa
(prior), Felipe Santiago (secretário), Geraldo Rodrigues de Souza (procurador), Francisco de Souza Braga
(síndico), e Francisco Ferreira Coutinho (mestre de noviços). APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e
Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
1760
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09. Os irmãos da Mercês do Pilar buscaram mais uma vez aprovar, perante autoridades civis, as graças e
os privilégios alcançados pelos conventos mercedários. Todavia, os pedidos foram recusados pelo juízo civil de
Ouro Preto, pelo juiz Costa Pinto, sob a alegação de que os fiéis se descuidaram do beneplácito régio, não
confirmando as patentes nos tribunais possuidores da jurisdição das capelas e confrarias, pelo Padroado no
Império. PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
1761
SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit., p. 88.
1762
“Os pardos livres da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula de Vila Rica, igualmente, criaram
uma devoção acessória à Ordem em 1783 – o Cordão de São Francisco de Paula – para estender os seus privilégios
religiosos aos crioulos e aos escravos (muitos deles pertencentes aos próprios irmãos terceiros pardos). O
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Observa-se que irmãos cativos ainda faziam parte da associação e dezessete sujeitos
votaram a seu favor, mas o privilégio de tornar-se irmão professo lhes fora negado, já que a
elevação à ordem terceira poderia representar, para crioulos forros e livres, novos significados
de liberdade e cidadania. Novos sentidos de liberdade eram delineados com a aquisição de
benefícios próprios ao estatuto de ordem terceira, sobretudo após a independência do Brasil, no
que se refere, por exemplo, ao alcance da cidadania para afrodescendentes livres e libertos.
Desse modo, “para gozar das indulgências, era imprescindível seguir o ritual da religião
mercedária, a começar pelos hábitos e insígnias: os ‘santos escapulários’ e os bentinhos”.1763
Pelo observado, irmãos do bentinho ou do escapulário seriam denominações de devotos não
professos, que estariam vedados ao uso de hábitos, como nos dois episódios decididos em
reunião, a expulsão das irmãs africanas e a limitação da participação dos cativos.1764
Digno de nota, para fins comparativos, foi o requerimento, de 1782, para a ereção de
uma ordem terceira dedicada à Senhora das Mercês pelo vigário colado da Freguesia do Mártir
Manoel dos Sertões do Rio Pomba e Peixe dos índios cropos e croatos, o padre mulato Manoel
de Jesus Maria. Naquela altura, o vigário já havia alcançado provisão e patente, em 1775, pelo
Comissário Geral da Congregação da Real e Militar Ordem de Nossa Senhora das Mercês nos
Estados do Maranhão, Grão-Pará e Reino de Portugal, Frei Joaquim dos Santos do Rosário.
Assim, fora permitido ao padre admitir, receber e professar o hábito de terceiro, escapulário e
bentinhos, posteriormente nomeando vice-comissários, tendo sido proibida apenas a profissão
do hábito de terceiro aos irmãos cativos. Como ainda veremos, o requerimento enviado expunha
outra estratégia dos irmãos de Vila Rica.1765
Apesar da proibição de realização do ritual da profissão e do manejo da representação
exterior dos símbolos dos terceiros mercedários, os cativos foram mantidos por um vínculo
devocional. Em Mariana, na sede episcopal, a situação parece ter sido distinta. Joana Rabelo,
por exemplo, escrava de Ignês da Rocha, entrou em 1819, mas teve seu termo redigido apenas
lançamento do hábito e profissão ficavam vedados, assim, aos cativos, sendo-lhes facultado apenas o uso de um
cordão mais fino do que o do hábito dos Mínimos (e, mesmo assim, não em público). A Arquiconfraria do Cordão
de São Francisco de Assis de Mariana, em seus estatutos, também proibiu os cativos de vestirem as indumentárias
da associação”. PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit., p. 170.
1763
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09; PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit., p. 137.
1764
Segundo Daniel Precioso, significava que o irmão pertencia à corporação, mesmo que não participasse do
ritual de profissão, embora tenha percebido a distinção entre os que recebiam o “bentinho” para entrantes não
professos e os que tomavam “escapulário” para os terceiros. Ibidem. William Martins verificou a existência de
confrarias do escapulário e do bentinho do Carmo, o que também demonstra uma diferenciação do estatuto de
terceiro. MARTINS, William de Souza. Op. cit., p. 58.
1765
CASTRO, Natália Paganini Pontes de Faria. Entre coroados e coropós: a trajetória do padre Manuel de Jesus
Maria nos sertões do Rio da Pomba (1731-1811). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de
Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010.
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em 1822, com a menção ao fato de ter “tomado o Santo Escapulário da Senhora das Mercês”.
O escrivão era nomeado, então, como secretário. Aarão, em 1821, era escravo do Sargento-mor
Joaquim Coelho de Oliveira Duarte, e consta que “professou e tomou o escapulário”. Em 1826,
Antônio José Vieira também se alistava e recebia o “santo escapulário”. Dessa forma, nos
questionamos se nesse período a irmandade passava a se organizar como arquiconfraria. Ainda
assim, os cativos continuaram sendo aceitos, também remetendo a termos como escapulário ou
bentinho, mas como irmãos de termo que professavam. A distinção poderia estar no fato da
corporação não ter buscado sua elevação à categoria de ordem terceira.1766
Cerca de 63 termos de entrada de Antônio Dias fizeram alusão ao ritual de profissão, 48
mulheres e 15 homens. As profissões começaram no ano de 1824, para membros já filiados, e
foram mais frequentes nas décadas de 1830 e 1840. A grande maioria não teve qualidade e
condição abordada, mas, dentre os que tiveram, se sobressaíram os crioulos forros. Houve ainda
dois membros que entraram como escravos e posteriormente professaram, provavelmente se
alforriando no percurso. Quase todos os professos participaram de cargos administrativos, cerca
de 50 deles. Em alguns casos, as profissões ocorreram um pouco antes do falecimento. Ignácia
Maria de Jesus, por exemplo, entrou em 1797, era moradora na Rua do Carmo, professou em
fevereiro de 1846 e faleceu no mês seguinte, tendo doado uma morada de casas e móveis no
valor de 77$080 réis.1767
Ana Alvarenga aponta que o contexto político vivenciado foi essencial para a ampliação
dos critérios de distinção pelos crioulos das Mercês de Antônio Dias, com o intuito de serem
reconhecidos como um meio associativo de livres e libertos.

Durante os debates da Assembleia Constituintes em 1823 o grupo dirigente da nova
ordem sofreu pressões políticas e buscou uma alternativa conciliadora: os libertos
foram contemplados com uma cidadania relativamente inclusiva pela Constituição de
1824. Ao que tudo indica, os crioulos estiveram cientes dessa medida e optativamente,
forjaram novas formas de identidades sociais e liberdade ao restringir a entrada de
cativos na irmandade.1768
1766

AEAM. Irmandade de N. S. das Mercês de Mariana. Livro de entrada, 1777-1814, prat. P, n. 32.
Ao longo dos anos, 14 membros entraram remidos, 09 homens e 05 mulheres, arcando com somas volumosas
de valores variados, como 1$800 réis, sem direito aos sufrágios e sepultura, até 100$000 réis. A primeira remissão
ocorreu em 1785 e a última em 1829. Dos que mencionaram qualidade, foram três homens brancos, uma mulher
branca, um homem pardo e uma mulher parda. A remissão era uma alternativa para firmar contatos e alianças sem
que os novos entrantes tivessem que se preocupar com despesas anuais e obrigatoriedade de participação em cargos
diretivos. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.1. Entradas de irmãos, 17591811, cx. 02, prat. 41, est. 09; 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1780-1802, cx. 03, prat. 41, est. 09; 1802-1820,
cx. 04, prat. 41, est. 09; 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09. As remissões também ocorreram no Pilar, e verificouse uma série de pagamentos realizados em registros de entradas (referentes a esmolas, mesadas, bentinhos e
profissão), quitados em música para as festividades e obras da capela, cera e objetos religiosos, serviços diversos
(do próprio membro ou de seus maridos e filhos), além de doações para a igreja. APNSP-OP. Irmandade de N. S.
das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v. 0035.1824-1838, v.2214.
1768
SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit., p. 14.
1767
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Com a independência, a adoção de uma Constituição foi uma das principais medidas
encaminhadas, indo ao encontro do processo já em andamento em Portugal desde 1821, em
razão da revolução que fez emergir o sistema liberal, representativo e constitucional.
Emancipado de Portugal, o Império do Brasil adotou sua própria Constituição em 1824, como
Estado soberano, mantendo seu governo sob regime monárquico e hereditário. A definição
constitucional de "cidadania” e os debates em torno de quem seria considerado “cidadão” foram
questões essenciais e de extrema complexidade, com posicionamentos e projetos distintos.1769
Segundo o padre e dicionarista setecentista Raphael Bluteau, a noção de “cidadão” era
referida ao “morador da cidade”, utilizando o exemplo de que “antigamente” era o cidadão
romano, morador de Roma, um sujeito natural da cidade, incluindo, ainda, “toda pessoa, ainda
que estranha, que lograva foro de cidadão Romano”.1770 Antônio Moraes complementa com o
significado de que era o homem que gozava dos direitos de uma cidade, das isenções e
privilégios. No século XIX, no dicionário de Luiz Maria Pinto, haveria a indicação de “vizinho
que goza dos direitos de uma cidade”.1771 Ou seja, como já esboçado, era o morador de uma
cidade, integrado localmente à comunidade, uma vizinhança, mas que também usufruía dos
deveres e privilégios concedidos pelo rei.
Em vista das colocações que seguiram nas Constituintes de Lisboa e do Rio de Janeiro,
é correto afirmar que houve entre os políticos uma tendência em sugerir a integração
dos libertos na sociedade e a atribuição de cidadania quando se tratava dos crioulos.
Mas também surgiram em ambas alguns argumentos sobre a necessidade de melhor
tratamento dispensado aos libertos.1772

Alguns historiadores abordaram o tema pela “ausência da raça” na Constituição
outorgada por D. Pedro I, por vezes considerando-a inclusiva em relação a outras experiências,
como os Estados Unidos.1773 Os discursos e projetos foram mais pautados na condição jurídica
“A nobreza continuou existindo, mas foram extintos os títulos hereditários; esses homens geralmente eram
agraciados pelo reconhecimento de serviços prestados à Coroa, e parte deles participou ativamente na base de
representação política como Senadores, que escolhiam membros do Conselho do Estado, ministros e chefes dos
partidos políticos. Abaixo desse cargo vinham os de membros da Câmara dos Deputados, convocados
primeiramente em 1823 para compor a Assembleia Constituinte do Império do Brasil que votariam no projeto de
Constituição.” DIÓRIO, Renata Romualdo. Op. cit., p. 125.
1770
BLUTEAU, Raphael. Op. cit., v. 02, p. 309.
1771
PINTO, Luiz Maria da Silva. Op. cit.; SILVA, Antonio Moraes. Op. cit., v. 01, p. 395.
1772
DIÓRIO, Renata Romualdo. Op. cit., p. 142. Renata Diório analisa os amplos debates sobre a questão, pelas
falas e pelos projetos de distintos deputados em muitas reuniões e assembleias.
1773
MARQUESE, Rafael de Bivar; BERBEL, Márcia Regina. Op. cit., p. 64-65. Na Assembleia do Rio de Janeiro,
de 1823, por exemplo, a noção de cidadania começaria pela contraposição entre “nacional” e “estrangeiro”. “Os
deputados do Brasil, por seu turno, guiaram-se por uma leitura particular dos eventos de São Domingos, das demais
experiências revolucionárias do período e do próprio passado escravista da América portuguesa: diante da
dinâmica da alforria, do papel social dos libertos e afrodescendentes e das demandas expressas no processo de
independência, sabiam que, por aqui, era impossível criar critérios de exclusão política unicamente com base na
1769
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e na naturalidade do que na qualidade dos sujeitos. A decisão estratégica não perdeu de vista os
longos anos de luta e pressão social e política experimentados pela população afrodescendente
livre e liberta.1774 Como chamou atenção Fernanda Sposito, a política, “não significa apenas
aquilo que está no corpo da lei, mas as práticas efetuadas nos diversos âmbitos da vida cotidiana
e pública da sociedade que, de uma maneira ou outra, repercutem na elaboração legislativa”.1775
No entanto, “no contexto do império e de adoção da cidadania, outras formas de
exclusão foram criadas e assim foi reforçada a clivagem entre brasileiros e africanos”.1776 Eram
cidadãos brasileiros todos os homens livres e libertos nascidos no Brasil, bem como portugueses
que permaneceram e estrangeiros que se naturalizaram. A noção de “cidadania” possibilitou
uma inclusão parcial dos libertos, sendo restrita aos nascidos no território. Mascarada pela
ausência da mácula da ancestralidade africana, se consolidavam critérios de desigualdade e
antigas clivagens entre “nacionais” e africanos, além de respaldar a continuidade do tráfico.
Também se subdividia cidadãos ativos e passivos, a exemplo da experiência dos
revolucionários franceses. Libertos adquiriam direitos civis, mas não possuíam pleno acesso
aos políticos, como “o direito de votar e ser votado. Nesse caso, os libertos se classificavam
como cidadãos incompletos, pois apenas possuíam a prerrogativa de votar em eleições
primárias, jamais seriam eleitos. Isso fez com que a cidadania não fosse acessada por todos”.1777
Os direitos políticos eram estabelecidos por critérios censitários, isto é, quem tivesse renda
suficiente para fazer parte do jogo eleitoral.1778
herança do sangue africano, sob o risco de botar a perder todo o edifício escravista brasileiro.” Ibidem, p. 82.
Optava-se pela escravidão, pelo tráfico e, depois, pela sua manutenção na ilegalidade.
1774
“A ideia de ‘liberdade’ adquire um significado novo: passa a carregar a promessa, absolutamente nova, de
acesso a direitos universais, que implicavam uma outra forma de pertencimento que não passaria mais pela
subordinação, mas pela ideia de filiar-se a uma comunidade de direitos e de deveres cívicos. Entre eles, o direito
ao trabalho, mas também à propriedade, à remuneração digna, ao sustento próprio, ao futuro. Do mesmo modo, o
direito de escolher a quais redes de sociabilidade e interdependência, a quais relações de solidariedade, a quais
vínculos de sentimento pertencer. Liberdade poderia significar, enfim, poder dar um sentido autônomo a esse novo
pertencimento.” LIMA, Henrique Espada. Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da
liberdade de trabalho no século XIX. TOPOI, v. 06, n. 11, jul.-dez. 2005, p. 310
1775
SPOSITO, Fernanda. Liberdade para os índios no Império do Brasil. A revogação das guerras justas em 1831.
Almanack, Guarulhos, n. 01, p.52-65, 1º semestre 2011, p. 60.
1776
DIÓRIO, Renata Romualdo. Op. cit., p. 146.
1777
Ibidem, p. 153. Cf. MAIA, I. O. Os designativos de cor após a Constituição de 1824: Mariana (1824-1850).
Anais do Seminário Internacional: Justiça, Administração e Luta Social: Dimensões do Poder em Minas, 2010.
Dentre os direitos civis estavam, por exemplo, liberdade individual, segurança pessoal e de propriedade – o que
impedia a integração do escravizado –, enquanto os políticos seriam direito de eleição e elegibilidade. O cidadão
que participaria da eleição seria o homem, a partir de 25 anos, que tivesse renda líquida anual de mais de cem mil
réis, podendo votar nas assembleias paroquiais que escolhiam os eleitores de província. Na segunda etapa, os
libertos e os demais que não possuíam a renda líquida anual de duzentos mil réis estavam excluídos da votação.
MARQUESE, Rafael de Bivar; BERBEL, Márcia Regina. Op. cit., p. 64, 75.
1778
Um exemplo vale ser esboçado sobre uma relação existente entre Mercês e seu vigário, articulado ao tema da
libertação do cativeiro no século XIX. Em um exemplar do periódico “O Universal”, publicado em Ouro Preto, de
1828, uma correspondência de 11 de abril, endereçada ao redator do jornal, destacou-se por abordar um
acontecimento curioso ocorrido na Igreja das Mercês do Tejuco. Justino Machado Coelho expunha seu ponto de
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7.4 Querelas sobre a exteriorização dos símbolos mercedários
Uma correspondência de 11 de junho de 1828 informava sobre um momento crítico de
conflito entre as duas Mercês. Conforme a narrativa dos irmãos de Antônio Dias, desejando a
boa ordem, mas persuadidos do direito com que, em corporação, deveriam gozar do lugar
imediato e próximo à ordem terceira mais moderna na procissão de Corpus Christi (bem como
em qualquer outro ato público, procissão ou enterro), comunicavam ao Provedor das Capelas
os motivos dessa preferência de lugar. Receosos da perturbação de seu direito e sua regalia, os
confrades suplicaram anteriormente que tal lugar lhes fosse designado na procissão do dia 05
de junho, tendo o ministro atendido ao pedido, mandando que se intimassem os irmãos da
Arquiconfraria de São Francisco de Assis (seria a presídia abordada anteriormente?) ou
qualquer outra irmandade para que tomassem o lugar que lhes competia, dando precedência à
corporação das Mercês. E assim teria se praticado a intimação no dia 05 de junho, no ato da
procissão. Os suplicantes fundamentavam aquela súplica na Provisão que lhes concedia o uso
de hábitos talares, e, por isso, não era compatível que lhes precedessem irmandades que não
possuíam essa graça e só usavam opas, além da questão de antiguidade.
Por efeito daquela intimação, foi disputada na rua a precedência pelos irmãos das
Mercês do Ouro Preto, e, sendo estes os que desobedeceram aos despachos citados, foram,
porém, os irmãos de Antônio Dias os reputados como cabeças de motim e punidos com prisão.
vista sobre o conflito gerado em torno de um tal “vigário do Tejuco”. Referenciado como um caluniador, o padre
era acusado por ter faltado com a verdade na estação da missa conventual. Várias críticas foram tecidas ao vigário,
incluindo conflitos travados com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a qual pertencia Justino. Em outra
edição, de 1832, o jornal de 06 de janeiro trazia algumas poucas informações sobre o desenrolar da atuação do
clérigo. Dentre os crimes considerados, chamou-nos atenção sua fala de prometer a liberdade aos africanos em
uma oração na Festa das Mercês. Porque a festa das Mercês foi a escolhida como um momento oportuno, bem
como aquele templo? Em outro periódico, o “Estrela Marianense”, de 1831, relatava-se que o Jornal “Diamantino”
dizia que o vigário da freguesia pregava a favor da liberdade dos pretos, e o redator se perguntava se algo já havia
sido feito para se processar aquele pároco. Já o Jornal “Astro de Minas”, de 15 de outubro de 1831, de São João
Del Rei, possuía uma edição que afirmava, em diálogo com o jornal “Diamantino”, que a Constituição e o Código
criminal garantiam a tolerância das religiões e a resistência à opressão. O vigário do Tejuco, no entanto, subindo
à Cadeira da Verdade, no dia 08 desse mês, pregava contra esses princípios, alegando que o Estado se perderia por
causa da tolerância, e que toda autoridade, sendo boa ou má, deveria ser respeitada e obedecida. E na festividade
das Mercês prometeu com muita certeza a liberdade aos africanos, chegando a haver um murmúrio no templo.
Outra edição, de 22 de outubro, se referia novamente ao caso, o recriminado por abusar da palavra, ensinando, na
Cadeira da Verdade, doutrinas contrárias à Constituição. Segundo o “Diamantino”, no dia 29 ele teria retornado
ao púlpito dizendo que suas palavras sobre a resistência à opressão não foram bem compreendidas. O irônico
redator mencionava que faltaram as suas explicações sobre a fala quanto à temática da tolerância exposta no
Sermão das Mercês. Vale ressaltar que o Jornal “Diamantino”, que provavelmente possuiria maiores detalhes do
ocorrido, não foi encontrado entre os periódicos pesquisados. Apesar de não possuirmos grandes informações
sobre o evento, esse interessante exemplo serve de ponto de partida para reflexões a serem exploradas sobre os
significados de liberdade forjados e manejados por membros das corporações mercedárias de fins do século XVIII
ao início do XIX. HEMEROTECA DIGITAL. Jornal O Universal. Suplemento ao n. 124, 1828; n. 694 1832, Ouro
Preto. Jornal Estrela Marianense, ed. 73, 1831, Mariana; Jornal “Astro de Minas”, de 15 de outubro de 1831, n.
607, p. 03 e de 22 de outubro de 1831, n. 610, São João Del Rei. Disponível em:
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 31 mai. 2021.
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Somam-se a isso as falsas declarações dos oficiais da prisão, acusando-os pela desordem que
levou ao atraso da saída da procissão. A desobediência dos devotos do Ouro Preto, que
formaram a público revolta, causara a prisão dos de Antônio Dias, e, assim, eles explicavam o
ocorrido com o receio de que os oficiais que ordenaram a prisão, equivocadamente, tivessem
iludido também o Provedor. Eles solicitavam que os oficiais fossem castigados pelas
arbitrariedades que praticaram em um dia solene e da maior consideração neste Império. O
despacho requeria a presença dos oficiais de justiça José Gomes dos Santos e João Dias de
Almeida, para que fossem notificados, sendo condenados à cadeia por três dias, para que fossem
coibidos dos abusos que praticavam.1779 Interessante observar que o segundo era membro da
Irmandade das Mercês do Pilar desde 1793, bem como sua esposa que entrava em 1805, sendo
referido como porta-estandarte e morador na Rua Direita, enquanto o primeiro teve assento em
novembro de 1828, após o confronto, o que expressa a imparcialidade de suas ações pelas
relações constituídas com o grêmio.1780
Em 1828, os oficiais de Antônio Dias, que se intitulavam como corporação ereta
canonicamente pelos Breves Pontifícios e confirmada, com compromisso aprovado, por Sua
Majestade D. João VI, solicitava ao escrivão da Ouvidoria de Ouro Preto, João Ferreira de
Ulhoa Cintra, que passasse certidão da data de audiência pública, quando foram convocados
para uma reconciliação. Segundo os autos mencionados na certidão, era autor o prior e
definitório da Confraria das Mercês de Antônio Dias e réus o juiz e mesários da freguesia do
Ouro Preto. A razão da reconciliação requerida pelos primeiros era evitar dúvidas e conflitos
quanto ao lugar ocupado em procissão, enterro ou ato solene, a fim de decidir sobre a legítima
precedência. O procurador da corporação do Ouro Preto, João Rodrigues Seira, foi citado em
16 de junho. No dia seguinte, comparecendo ambas as partes no Juízo da Ouvidoria, em casas
de morada do Ouvidor Geral Doutor Cornélio Ferreira França, foi lavrado o termo de
reconciliação. Era requerido que ambas apresentassem os títulos pelos quais se pudesse
conhecer a precedência em atos solenes que reunissem as duas confrarias. As que possuíssem
a regalia de andar de hábitos talares teriam preferência a todas as irmandades de opas e
confrarias, seguindo imediatamente a Ordem mais moderna, a de São Francisco de Paula.1781

1779

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida
e remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
1780
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1754-1830, v.
0035.
1781
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo revendo
reconciliação entre as Mercês, 1828-1845. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade,
1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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A agremiação de Antônio Dias apresentava a Provisão de 16 de julho de 1819, em
Compromisso no qual, em terceiro capítulo, já se previa o uso de hábitos talares; Provisão
Imperial do extinto Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, de 21 de novembro de 1822, na
qual obtinha a faculdade de uso de hábitos talares, de mudar os nomes dos cargos diretivos, e
sua precedência em atos solenes; o Diploma do Imperador D. Pedro I, por Decreto de 14 de
Julho de 1828, e Provisão da Mesa da Consciência e Ordens do mesmo ano, que elevava a
confraria à categoria de Ordem Terceira, cumpridos pelas autoridades competentes de Mariana;
e, por fim, uma Provisão do Conselho Ultramarino que comprovava a antiguidade da
corporação. Enquanto isso, os réus, por parte de seu advogado José de Freitas, mencionaram
seu Compromisso e Breves, apresentando documentação de 08 de março de 1815. Já quanto
aos hábitos, não estavam autorizados do uso, mas apenas de capas curtas. Mesmo com os
documentos apresentados, a reconciliação ainda não havia sido realizada. Os diplomas mais
antigos, de 1750 a 1780, não foram apresentados. Supomos que alguns destes documentos
podem ter se perdido com o tempo, outros poderiam ser ilegítimos, não sendo aprovados
anteriormente, ou não garantiriam os objetivos almejados pelo conteúdo das concessões
passadas e pelos meios como foram adquiridos.1782
Uma cópia da Provisão que elevava a confraria de Antônio Dias à ordem terceira estava
sob posse da corporação do Pilar em 1828, com algumas anotações posteriores, provavelmente
de seus oficiais e doutores conselheiros, na qual afirmavam que o bispo não a havia
confirmado.1783 Ao lhe ser apresentada, o prelado teria “se inflamado” por não ter sido ouvido
em momento algum, considerando que a concessão ocorrera de forma fraudulenta, não
reconhecendo o estatuto de ordem e clamando o abuso verificado em procissões sem sua
autoridade. Também não considerou isenta a jurisdição do pároco, ordenando que não se
fizessem procissões ou lançassem escapulários, embora os irmãos continuassem agindo contra
sua vontade, ancorados em um folheto que “ad libitum” foi impresso na Tipografia da cidade,
de Manoel José Barbosa (homem branco, irmão e prior nessa década), copiando o Ritual do
Carmo, apenas com a mudança de título da Virgem. Afirmava-se que o grêmio não tinha mais
que a “simples categoria” ou apenas “representação exterior”, agindo com o auxílio de certos
influentes orgulhosos que cuidavam da Religião. Como já fora observado, nessas décadas eram
travados pleitos com o pároco de Antônio Dias, o vigário geral e o bispo de Mariana.
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Logo no início do ano, em janeiro de 1829, os irmãos do Ouro Preto recorriam ao
Ouvidor para serem autorizados, por já se considerarem munidos dessa faculdade pela posse e
graça apostólica confirmada em seu Compromisso, capítulo 20, de usarem hábitos compridos
com capas não talares, visto que tiveram a prática suspensa em termo de reconciliação,
acarretando prejuízo para o grêmio que utilizava da vestimenta em seus rituais religiosos,
enterros e peditório de esmolas.1784 Para a Ordem, o Ouvidor não poderia dar tal concessão,
como a irmandade apresentava, sendo o documento alcançado sob falsas alegações. 1785 Seria
necessária, portanto, uma nova tentativa de reconciliação.
Em observação à Portaria dirigida pelo Provedor, datada de 03 de agosto de 1830, que
se achava autuada no cartório da Provedoria, era enviado – para a Mercês da Freguesia do Pilar
– o Termo de Conciliação feito perante o bispo. O Termo, aprovado pelo Imperador, era de 24
de maio de 1830, tendo ocorrido no Paço Episcopal na presença do Bispo Diocesano, do
Provedor Joaquim José do Amaral e das duas corporações, sendo lido o Aviso da Secretaria de
Estado da Justiça, que ordenava a conciliação. As autoridades concordaram que o melhor
naquelas circunstâncias era que, como as corporações estavam cada uma em sua freguesia,
quando tivessem de se reunir, por ocasião de festividade ou sepultamento, a preferencia fosse
daquela a quem pertencesse a função, e quanto à Procissão de Corpus Christi, seria
acompanhada em um revezamento anual, mas nunca compareceriam juntas no mesmo ano. A
proposta foi aprovada, com o comprometimento de não manter questionamento sobre
antiguidade, e, no que dizia respeito ao peditório da bacia, que saísse a de Antônio Dias às
quartas-feiras e a do Ouro Preto aos sábados, visto que havia irmãos das duas corporações em
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ambas as freguesias, ficando cada uma com cópia do termo para registrarem em seus livros.1786
Embora tenha sido assinado um Auto de Conciliação que almejava um equilíbrio entre as
agremiações, a competição não tinha fim. Ainda que os irmãos de Antônio Dias estivessem
legitimamente reconhecidos como terceiros, eles ainda mantinham intensos embates com a
paróquia e o bispado quanto à proibição de missas solenes cantadas em seus rituais sacros e
festividades, retomadas somente em 1837.
Em 1831 os confrades do Ouro Preto acionavam a justiça para impugnar o título de
ordem terceira de sua opositora, junto à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. Ao
apresentar os documentos de seu arquivo, ambas não apresentaram, mais uma vez, os
documentos iniciais que anteriormente alegaram possuir, sendo os mais antigos verificados na
ocasião, pela congênere de Antônio Dias, os Decretos da Cúria Romana, de 1787, concedendo
indulgências às pessoas que visitassem a capela das Mercês e altar privilegiado para sufragar
almas, e do Pilar as cartas do Geral da Ordem Terceira das Mercês da cidade de Madri, de 04
de dezembro de 1767, concedendo privilégios espirituais, como a faculdade de benzer e lançar
o escapulário, e do comissário geral da Ordem das Mercês do Estado do Maranhão e Grão-Pará,
de 25 de agosto de 1775, que supostamente a elevava ao grau de ordem terceira. Mas qual teria
sido o desfecho, visto que as contendas não se resolveram ali? Tudo indica que a nulidade
desses diplomas pautava-se nas justificativas de emissão por autoridades estrangeiras e pela
necessidade de aprovação pelos tribunais régios da Coroa portuguesa.1787
Um documento em Pública Forma, de Aviso Imperial de 1832, expunha o requerimento
alcançado pela Confraria das Mercês de Sabará, que solicitava faculdade para uso de hábitos
talares, em substituição às opas, e graduação de ordem.1788 Do Palácio do Rio de Janeiro, em
03 de janeiro, o Presidente da Província de Minas Gerais, Diogo Antônio Feijó, informava ao
bispado que, a Regência, em nome do Imperador, mandava remeter o requerimento dos
confrades, sendo necessário que lhes fosse comunicado que não havia obrigatoriedade de
licença para organizarem e uniformizarem Sociedade religiosa, sendo da competência do bispo
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de sua diocese regular dentro dos templos tudo o que fosse relativo ao culto. O Aviso fazia parte
do volume 04º da Coleção das Leis do Império de 1832. A transcrição foi solicitada, em Ouro
Preto, em 20 de março de 1832, demonstrando a circulação de informações, manipuladas pelos
irmãos das Mercês do Pilar em suas demandas.1789
Em 1837, os oficiais da agora autointitulada “Ordem Terceira” do Ouro Preto enviavam
correspondência ao Rio de Janeiro, comunicando terem obtido a confirmação imperial de seus
Estatutos na Secretaria de Estado. Mencionava-se que na confirmação não ficava “muito
expresso” se a irmandade suplicante ficava convertida em ordem terceira. Solicitava-se, assim,
que Sua Majestade Imperial ordenasse a transcrição, no fim do Compromisso, em Carta de
Confirmação “na forma do estilo antigo da Mesa da Consciência e Ordens”, fazendo uma
declaração referente à elevação da categoria.1790 Em 1837 ambas as corporações oficializaram
novos Estatutos, a de Antônio Dias para atualizar sua nova posição de Ordem Terceira,1791 e a
outra tentando, mais uma vez, uma estratégia para alcançar seu reconhecimento como instituto
terciário, o que também não daria certo. Esta última elegia como comissário o pároco da
freguesia, dado o histórico de boa relação dessa agremiação em sua paróquia (no Compromisso
de 1814 já cabia ao pároco presidir eleição, com voto de desempate), caso distinto do
visualizado em Antônio Dias. Provavelmente a irmandade e a paróquia já estavam aliançadas.
Sua estratégia, dessa vez, foi aprovar seu regimento e o estatuto de ordem, em uma só
jogada, visto que sua rival ainda não possuía norma aprovada.1792 O estatuto do Pilar foi
confirmado em seu teor religioso pelo vigário capitular do Bispado de Mariana, em 15 de
fevereiro de 1837, período de regência una do padre Feijó e Sé vacante, e pelo presidente de
província, com quem estava a posse de dar beneplácito aos regimentos após extinção da Mesa
da Consciência. Articulava-se à nova tentativa o exemplo mencionado acima da Vila do Sabará,
que suplicara semelhante graça ao governo imperial, alterando os nomes dos membros da Mesa.
Os confrades da Freguesia do Pilar diziam que, cientes de que não havia a necessidade,
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solicitavam a licença para que a questão tivesse maior solidez, com o intuito de que o Imperador
lhes confirmasse o uso de Hábitos, a elevação à categoria de Ordem Terceira, a mudança de
títulos e o lugar adiante da Ordem de São Francisco de Paula.1793
Em 09 de junho de 1837, uma carta enviada à Mesa Administrativa da Ordem Terceira
de Antônio Dias informava que em um número do Correio Oficial, do mês de maio, aparecia
impresso um Decreto ou Aviso deferindo uma representação que ao Trono dirigiram os Irmãos
do Ouro Preto. Circulavam rumores de que essa confraria pedia também para ser elevada à
ordem terceira. Receosos de que o boato fosse verdadeiro, era abordado o perigo que isso
significaria à dignidade da Ordem, da qual eram representantes, bem como em relação às
discórdias em função das preferências entre as duas corporações. Segundo os irmãos, por uma
lei antiga, mas que ainda não havia sido derrogada, não poderia existir em um mesmo termo
duas ordens do mesmo orago.1794 De forma semelhante, no Jornal “O Universal”, de 19 de abril,
era divulgado parecer de um sujeito denominado “o Mudo”.
Tenho observado há bastantes tempos um não sei que de desavenças entre os Irmãos
das duas Capelas das Mercês desta Cidade, uns pela primazia de Ordem, e de
antiguidade, outros pela de Confraria, e a mesma antiguidade: alguns apaixonados da
de Antônio Dias dizem que ali existe elevada, e competentemente confirmada Ordem
Terceira, que os Irmãos estão há muito de posse, e desfrutando as regalias que
competem às Ordens; eu que não sou Irmão nem de uma nem de outra lamentando
essas desavenças irei imparcialmente dizer a verdade do que sei a tal respeito, e por
este modo disputar o zelo das Autoridades. [...] É certo que sendo aqui Ouvidor o Sr.
Cornélio França, requerendo os irmãos da de Antônio Dias uma reconciliação com os
do Ouro Preto por causa do uso que estes faziam de hábitos talares, foi com efeito
atendido o requerimento daqueles Irmãos por despacho de 16 de Junho de 1828, o que
se acha a fl. 4 do Processo; deveria parar aqui a renitência, e o abuso dos Irmãos do
Ouro Preto, mas não aconteceu assim, porque julgaram que uma Sentença definitiva
é que deveria determinar de sua justiça.1795

Nesse tempo, foi observado que os irmãos das Mercês de Ouro Preto assistiam às suas
festas com opas ou hábitos talares. O Mudo, no entanto, informava que o uso era permitido
apenas aos terceiros. Esse ato ilegítimo deveria sofrer as penas do art. 301 do Código Criminal.
E se questionava, como poderiam ainda os irmãos do Pilar manter suas rivalidades com os de
Antônio Dias? Lembrava também de um exemplo de conflito ocorrido há pouco tempo antes
desta publicação, em um enterro no qual participavam as duas agremiações. Para o Mudo, os
confrades do Pilar eram protegidos pelo vigário Cunha, o que supostamente justificaria sua
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posição de constantes embates com a rival de Antônio Dias. O correspondente esperava que seu
parecer despertasse o interesse das autoridades competentes, com o intuito de findar atos
escandalosos por parte dos fregueses do Ouro Preto, como acontecido em Quinta-feira Santa,
quando um secular paramentado das vestes sacerdotais subiu ao altar e acolitou a missa solene,
tocando em vasos sagrados. O “promotor Eclesiástico, surdo das vozes do povo por semelhante
escândalo, nem ao menos tratou de saber qual o autor de semelhante atentado”.1796
Em edição de 28 de agosto uma segunda correspondência foi enviada pelo Mudo. Tendo
examinado se os irmãos das Mercês de Antônio Dias estavam garantidos em Ordem Terceira,
encontrou, das folhas 38 a 40 do processo entre as duas associações, documentos que
confirmavam sua elevação e as regalias que possuíam, enquanto os confrades do Ouro Preto
não teriam nenhum documento em seu abono. Havia sentenças condenando o abuso dos hábitos.

Não entenda o Respeitável Público por sentenças aquelas ditas na Correspondência
do Universal n. 31º: são outras dos Senhores Amaral e Aureliano, quando Ouvidores
desta Comarca como se vê a fls. 55v. dada aos sete dias do mês de Maio de 1829 e a
fls. 89 dada aos 24 de Julho de 1829, de cujo resultado ainda os ditos devem uma parte
das custas a que deram causa”.1797

O Mudo, expondo sua devoção à Senhora das Mercês, embora não fosse um confrade,
teria ouvido dizer que Joaquim José de Barros, membro desde 1826 e tesoureiro no ano de 1828,
foi quem seduzira os irmãos a usar hábitos curtos. Depois, passaram para hábitos talares. Dessa
forma, queixava-se com o intuito de cessar os abusos em Ouro Preto, já que esses irmãos se
mantinham utilizando títulos e insígnias de ordens terceiras.1798
A questão sobre o uso indevido de hábitos talares pelos irmãos do Ouro Preto ainda se
mantinha, sendo requerido pelos terceiros de Antônio Dias que o abuso fosse verificado pelo
juiz de paz, para sua extinção, visto que apenas a eles era permitido semelhante privilégio de
insígnias da Ordem.1799 Em carta, de 1838, os mesários das Mercês do Pilar, representados pelo
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procurador Manoel Bernardo Accurcio Nunan, informavam que se achavam “instituídos em
Arquiconfraria”, desde a década de 1760, por Carta Patente do Geral da Ordem, cumprida pelo
Ex.mo Ordinário do Bispado, a quem endereçavam a comunicação, usando de hábitos talares
próprios com a ciência das autoridades civis e eclesiásticas. Entretanto, eram perturbados por
“alguns influentes” da “igual Corporação” de Antônio Dias, “sem o mais plausível motivo”,
com vistas a “satisfazer caprichos profanos”. Dessa forma, abordavam já terem alcançado do
bispado a aprovação na parte religiosa e buscaram a confirmação civil na Secretaria de Estado
dos Negócios da Justiça, antes da Lei Provincial que conferiu esta autoridade ao Governo da
Província. Em despacho, assinado por Noronha Peres, era concedida a continuação do uso de
hábitos talares dos quais tinham posse.1800
Em 24 de maio de 1839 os conflitos continuavam, mais uma vez direcionados ao caso
da Procissão de Corpus Christi. Os irmãos do Pilar comunicaram que a partir daquele ano
queriam fazer parte da celebração, e os terceiros de Antônio Dias informavam que deveriam
comparecer e posicionar-se “logo adiante” da Ordem de São Francisco de Paula, e, por isso, se
precaviam da possível participação dos irmãos do Ouro Preto. Preveniam-se de “disputas
sempre odiosas”. O procurador do Pilar foi intimado a comparecer no dia seguinte, para ficar
ciente da documentação apresentada pela Ordem e entregar alguma outra, se fosse do interesse
da confraria. Todavia, Manoel Pereira não apareceu.1801 No dia 28, os oficiais da Mesa da
“Ordem das Mercês do Ouro Preto”, como foi referida, respondiam uma carta endereçada ao
Presidente da Câmara Municipal, José Baptista de Figueiredo, que os havia convidado a
comparecer à procissão. A Mesa agradecia e manifestava a impossibilidade em atender ao
convite, pela falta de irmãos, visto que os que se achavam prontos e uniformizados para tais
atos eram chamados no mesmo dia, como militares, para serviço da Praça.1802 Esta pode ter sido

Rodrigues. Este oficial esquivava-se em responder ao que lhe fora pedido, informando que no dia seguinte seria
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uma justificativa que teria levado ao afastamento da solenidade, como eram acusados, mas
também pode ter sido uma desculpa para evitar um confronto público.
Já em 1841, segundo os terceiros de Antônio Dias, era costume que a Ordem fosse
convidada para acompanhar a procissão de Corpus Christi, tendo deixado de ser neste ano. Ao
indagarem sobre o motivo, ficaram sabendo que foi por ter de comparecer a Confraria do Ouro
Preto, amparada no termo lavrado perante o finado bispo. Acatava-se a este termo há mais de
dez anos, embora os mesários do Ouro Preto nunca procurassem por essa festividade. Para eles,
essa situação não era consentânea com as regalias da Ordem, e, por isso, deliberavam que se
reiterasse a representação ao tribunal competente, consultando um advogado acerca da ação a
ser proposta. A disputa em torno da participação no evento em importante data do calendário
litúrgico, sobretudo para arquiconfrarias e ordens terceiras, permaneceria por mais alguns anos,
sendo questionada a conciliação entre os grêmios.1803

7.5 Duas ordens terceiras em uma mesma vila e a perpetuação da conflitualidade
Em junho de 1840, o procurador geral da Mercês do Ouro Preto enviava pedido de
certidão ao Juiz do Cível Doutor Antônio Gomes Cândido. Requeria-se o teor do capítulo 16º
de seus Estatutos, a resposta do Procurador Fiscal da Fazenda, a Provisão do Presidente da
Província e o “Cumpra-se” do Provedor das Capelas. A cópia se achava na Secretaria do Estado
e dos Negócios da Justiça para receber confirmação imperial, também aguardando chegada da
Bula Pontifícia. O capítulo referia-se à preferência de lugares na concorrência de irmandades.
A intenção dos irmãos era legitimar o parecer recebido pelo Procurador Fiscal, informando que
nenhum dos artigos continha ofensa à Constituição do Império, Fazenda ou Direito de terceiro,
dado em 21 de novembro de 1838. O Presidente da Província também confirmava o Estatuto
no dia seguinte, já aprovado pelo Vigário Capitular (conforme o artigo segundo da Lei
Provincial Número 66) e pelo Provedor das Capelas.
Eles defendiam seu estatuto de ordem embasados nas agregações alcançadas em Madri
e no Estado do Maranhão e Grão-Pará nas décadas de 1760 e 1770.1804 A situação, contudo, não
se resolveria rapidamente, visto que em 1842 a mesma certidão de aprovação dos Estatutos, por
1803

Em 1844, no consistório da capela da Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês dos Perdões, foi
comentado sobre a procissão de Corpus Christi, sendo decidido que não acompanhassem o ato enquanto existisse
em vigor o termo a esse respeito entre as duas corporações. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões.
Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09; APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e
Misericórdia de Vila Rica. Correspondência, 1760-1836, v. 2247, f. 08; Documento n. 13 transcrito. TRINDADE,
Cônego Raymundo. Igreja das Mercês..., op. cit., p. 199.
1804
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Correspondência, 1760-1836, v.
2247, f. 07-07v.; Certidões, 1764-1829, v. 2237, f. 07-10v; 1768-1813 a 1842, v. 2257, doc. 11.

486

parte do Presidente da Província, era solicitada novamente.1805 Após novos conflitos em relação
ao regimento inicialmente confirmado, mas que não era capaz de elevar a confraria à ordem, a
tão almejada elevação da corporação do Pilar parecia se concretizar entre 1845 e 1846, por
breve papal, contando com a aliança de homens pardos e brancos influentes, presentes nas
Mesas Administrativas nos anos de agenciamento de oficialização de documentos.1806
Entretanto, isso não seria suficiente para acalmar os ânimos na vila.1807
Em 17 de junho de 1845 os mesários do Ouro Preto apresentavam ao bispado o Decreto
do Papa Gregório XVI e o Beneplácito Imperial para sua execução, para que o bispo mandasse
cumprir, registrar e publicar. Os terceiros de Antônio Dias, por sua vez, comunicavam ao
vigário geral que a corporação obtivera essas documentações de forma irregular, contra as
disposições canônicas, pois já havia na mesma cidade uma Ordem do mesmo orago. Eles
buscavam reivindicar seus direitos em juízo competente, solicitando que o vigário não
mandasse cumprir a Bula. O despacho, contudo, foi dado em 19 de junho. Ainda assim, o
vigário indicava que se seguisse com o protesto em cartório, com a presença do Provisor e
Vigário Geral Cônego Francisco Rodrigues de Paula e do procurador da Ordem, Inocêncio
Alves Ferreira de Azevedo. Protestava-se contra o deferimento do “Cumpra-se”.1808
No Cartório Eclesiástico era registrado o Edital de D. Antônio Ferreira Viçoso, no qual
Sua Santidade anuía as fervorosas súplicas dos confrades das Mercês do Ouro Preto,
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Certidões, 1764-1829, v. 2237, f.
07-10v; 1768-1813 a 1842, v. 2257, doc. 11. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade,
1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10. Vale mencionar que também foi travado um conflito sobre precedência em
eventos públicos entre as corporações das Mercês e do Rosário, ambas do Ouro Preto. Nos autos constavam os
oficiais do Rosário como autores, representados pelo procurador Francisco Rodrigues Rosa, e os das Mercês como
réus. No enterro de Maria Esmeria Crioula, em 1837, os irmãos foram “esbulhados” de seu lugar na procissão.
Para “evitar as vias de fato”, resolveu retirar-se, pretendendo, assim, mover uma ação contra o grêmio, solicitando
que os oficiais fossem citados para termo de reconciliação sobre a preferência de lugar ou antiguidade a ser
constatada. Este ocorreu em 01 de setembro, na casa do juiz de paz Tenente Narciso Tavares Coimbra,
comparecendo o Tenente Francisco José Ferreira em nome dos mesários do Rosário. Os oficiais expunham que
não tinham tomado nenhuma decisão e nem autorizado ao procurador Simão Rodrigues de Castro para espoliar os
direitos do Rosário, reconhecidamente mais antiga, não tendo até aqui feito nenhum ataque ao seu lugar, e, se
houve no referido enterro, foi devido a algum “desmancho” e “discórdia” entre os envolvidos. O Provedor de
Capelas, em 21 de março de 1837, confirmava a versão do Rosário, sendo emitido despacho do juiz municipal
para que se intimasse o procurador Simão Rodrigues de Castro. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e
Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo revendo reconciliação entre as Mercês, 1828-1845. Livro de Causas
judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
1806
PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit., 159-160. Cf. TRINDADE, Cônego Raymundo. Igreja
das Mercês..., op. cit., p. 169-170, 188.
1807
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat.
41, est. 09; Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
1808
A Mesa daquele ano era formada por pelo comissário Izidoro Pinto de Rezende, os priores Antônio do Carmo
Magalhães e Francisco Gonçalves Borges, o secretário Bernardino Moreira da Silva, o síndico João Ferreira Couto
e o procurador geral Manoel Pedro de Souza. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica.
Nº 7.19.20.1. Processo revendo reconciliação entre as Mercês, 1828-1845. Livro de Causas judiciais movidas pelo
juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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previamente munidos da licença do Governo Imperial para se dirigirem à Corte de Roma.
Ocorrera, assim, a elevação da Confraria à Ordem por Decreto de 28 de janeiro de 1845, que
concedia ao bispo amplos poderes para sanar irregularidades e usar dos mesmos direitos de
inspeção de competiam aos Gerais, por não haver no bispado e no Império a quem pudessem
recorrer em suas necessidades espirituais. E as Letras Apostólicas eram acompanhadas pelo
Imperial Beneplácito, em conformidade com a Constituição Política do Estado, com Despacho
do Ministro da Repartição Eclesiástica. O documento reconhecia canonicamente a categoria de
ordem, a ser publicado pelo vigário da vara para conhecimento de todos.1809
No dia seguinte, no consistório da Ordem Terceira de Antônio Dias, foi proposto pelo
comissário que era prejuízo continuar com a obra de pedra da capela, haja vista a necessidade
de dar prosseguimento a demandas judiciais dispendiosas. Ele informava que os irmãos das
Mercês do Ouro Preto alcançaram letras pontifícias, com a sanção imperial, pretendo esbulhálos de seus direitos, para o que já se havia protestado no Cartório Episcopal. O fato de a
corporação vizinha alcançar novo patamar passava a ser motivo de preocupação pela
impossibilidade de haver duas instituições de mesmo orago com tamanha proximidade.1810
Entre os dias 23 e 30 de junho, registrava-se autuação de petição para intimação de
protesto no cartório do escrivão do foro eclesiástico. A Ordem de Antônio Dias apresentava
petição despachada pelo vigário geral, remetida ao Vigário da Vara Emereciano Maximino de
Azevedo Coutinho, mandando que se autuasse o requerimento. A fim de demonstrar sua
legitimidade, a Ordem apresentava seus documentos novamente e levava ao conhecimento de
todos a aquisição do Decreto ou Breve de Sua Santidade pela associação religiosa do Pilar por
meios fraudulentos. Os oficiais acusavam esta corporação, que se apresentava “como rival”, de
tentar inutilizar a graça concedida pelo Monarca desde o ano de sua obtenção, além de buscar
uniformizar-se com hábitos distintivos, possuir precedência em ofícios solenes públicos e
redigir Estatutos, sempre sem a devida autorização.1811
Os terceiros explicavam que quando os confrades passaram a utilizar hábitos talares
inadequadamente, os chamaram a uma reconciliação, em 1838, a fim de que apresentassem os
títulos que permitiam o uso da indumentária. Encontrando-se “desprevenida”, a irmandade do
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Correspondência, 1760-1836, v.
2247, f. 09; Edital de reconhecimento pelos fiéis da confraria de N. S. das Mercês de elevação para Ordem Terceira,
1845, v. 2280; TRINDADE, Cônego Raymundo. Igreja das Mercês..., op. cit., p. 190-192.
1810
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1811
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo revendo
reconciliação entre as Mercês, 1828-1845. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade,
1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.

488

Pilar “artimanhosamente” pediu ao juiz de paz quinze dias para apresentação da documentação
e apressou-se para “iludir a disposição da Lei Provincial” que dava aos Presidentes de Província
a atribuição de confirmar Compromissos. A agremiação havia requerido sua elevação à ordem
terceira em 1837, através da confecção dos Estatutos, recebendo, do governo imperial, apenas
a confirmação do Compromisso como irmandade, conforme exposto no Correio Oficial de 19
de maio desse ano. Porém, antes de finalizar o prazo da quinzena, alcançou a confirmação do
governo provincial, amparados nos documentos de conventos mercedários de 1767 e 1775, que
não possuíam a aprovação régia necessária, “maquiando a vigilância” do Presidente.1812
Também foi utilizado o exemplo de outra instituição. A Confraria das Mercês da
Freguesia de Santa Bárbara havia requerido, poucos meses antes, a elevação à ordem ao
governo provincial, apresentando estatutos organizados nesse sentido. Apesar da aprovação
dada pelo vigário capitular na parte religiosa, foi solicitado o parecer do procurador fiscal, sendo
dito que essa elevação “não podia ter lugar”, pois não se apresentava título de Ordem obtido
por autoridade competente. Afirmava-se que os irmãos do Pilar foram “mais felizes” em sua
ação.1813 Os oficiais de Antônio Dias requereram a nulidade da Provisão Provincial, de 22 de
novembro de 1838, que “sem todo o conhecimento de causa” e por estratagema persuasivo da
Irmandade do Pilar, confirmava o regimento desta, dando-lhes categoria de Ordem.
Considerava-se ainda o resultado da antiga conciliação uma grande injustiça e perda de
regalias. Para eles, com toda sua prepotência, os confrades do Pilar utilizaram de caminhos
ardilosos para perturbá-los e a demais associações religiosas que possuíam legítimas
condecorações e prerrogativas por suas antiguidades. E explicitavam seu entendimento de que,
com a extinção dos tribunais, pela lei de 22 de setembro de 1828, coube às Assembleias
Provinciais que o Presidente confirmasse estatutos organizados em conformidade com a
Constituição e as leis, precedendo aprovação do ordinário na parte religiosa. Entretanto, não
lhe era concedia outra faculdade, como a de elevar irmandades a ordens terceiras. Os terceiros
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo revendo
reconciliação entre as Mercês, 1828-1845. Livro de Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade,
1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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A narrativa está de acordo com a resposta dada pelo Procurador Fiscal Antônio Ribeiro de Andrade ao
Compromisso das Mercês do Ouro Preto, bem como sobre o de Santa Bárbara, em 1838. Informava-se que não
cabia ao governo provincial criar canonicamente ordem terceira. Era preciso que uma Bula fosse alcançada e
obtivesse confirmação do poder imperial. A corporação de Santa Bárbara deveria redigir novo regimento.
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida e
remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.

489

não requeriam apenas a suspensão da confirmação provincial, como também o fim do Aviso de
1830, com o intuito que a precedência em atos religiosos coubesse apenas a eles.1814
A Irmandade das Mercês do Pilar, por sua vez, expunha sua visão sobre as questões
levantadas, justificando que, em 1828, seus oficiais possuíam dúvidas e acionaram o Provedor
de Capelas Cornélio Ferreira França, que declarou, em despacho de 23 de janeiro de 1829, que
eles poderiam usar o hábito do qual possuíam faculdade, também recebendo despacho pelo
Provedor interino em 19 de outubro de 1836. Novamente em dúvida, receberam parecer
favorável do vigário capitular do bispado em 08 de novembro de 1838, e o mesmo fez o
Provedor das Capelas Antônio da Costa Pinto em 01 de fevereiro de 1842. Para eles, sua
situação era distinta do caso de Santa Bárbara, por este grêmio não apresentar documento
anterior, como eles o fizeram. O uso de hábitos não seria privativo às ordens terceiras, alegando
que outras corporações utilizavam há anos, como os devotos de São Francisco de Mariana. A
precedência de lugares deixava questionamento, porque os Compromissos foram aprovados no
Pilar em 1815 e em Antônio Dias em 1819. Desse modo, o Imperador ordenou que o bispo
conciliasse as corporações, junto ao Provedor de Capelas.
Ainda nesse momento, reforçava-se a narrativa de que alguns devotos das Mercês
saíram do Pilar e se segregaram para Antônio Dias em 1754, comunicando também que a
Provisão alcançada por eles, em 1822, só concedia o uso de hábitos e a mudança de nomes dos
oficiais, mas não a precedência,1815 da mesma forma que na confirmação do Compromisso de
1819, sendo o capítulo 19º rejeitado.1816 Segundo a defesa dos irmãos do Pilar, com a extinção
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Processo revendo
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1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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Os irmãos do Pilar confeccionaram uma série de esboços apresentando sua versão sobre a trajetória secular da
corporação. Os vários rascunhos demonstram a dificuldade em recuperar os inúmeros acontecimentos com
datações exatas, nomes das autoridades envolvidas e documentos comprobatórios, sendo que, em alguns
momentos, informações distintas foram expressas. Nota-se o interesse da agremiação em tecer sua história desde
suas origens devocionais, passando pelos momentos-chave de disputas com os irmãos de Antônio Dias. Ambas
optaram por permanecer sob a devoção mercedária que se tornava símbolo crioulo. A narrativa construída era
delimitada temporalmente entre 1740 a 1847. Neste relato, os membros abordavam a origem, em 1740, na Capela
de São José, agregada por Carta Patente de Madri, em 1767. Em 1775, conquistava-se uma Provisão da Ordem do
Maranhão e Grão-Pará, que instituía em grau de ordem e permitia o uso de hábitos, capas e correia. Os Estatutos
foram confirmados pelo vigário capitular e presidente da província em 1838, elevando a irmandade à ordem
terceira pela aprovação do documento. Percebe-se, assim, a reconstrução dos fatos de forma enviesada, possuindo
alguns problemas pela clara motivação dos oficiais ou pelo tempo transcorrido. APNSP-OP. Irmandade de N. S.
das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Notícia, 1740-1847, v. 2258.
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dos tribunais em 1828, as atribuições foram passadas a outras autoridades.1817 O Aviso de 03
de janeiro de 1832 da Secretaria dos Negócios da Justiça determinava que qualquer sociedade
religiosa, mesmo ordem terceira, não necessitava de licença para se organizar e uniformizar, e,
assim, foram feitos seus Estatutos. Em seguida, requereu-se ao Imperador a licença para
solicitar o Breve Apostólico ao Papa Gregório XVI, pelo Decreto nº 30814, de 1845, alcançando
elevação oficialmente em 1846.1818
Entre 1847 e 1848, contudo, os oficiais do Pilar permaneceriam incitando contendas,
acusando os terceiros de Antônio Dias de apresentar um Breve que não havia sido cumprido e
executado pelo Bispo, demonstrando que as discórdias, de fato, não tiveram fim.1819

Perante ao juízo episcopal o Vigário Geral, Francisco Rodrigues de Paula, expôs o
estado de desarmonia entre as duas corporações e acrescentou que ao analisar e
inspecionar ambas as partes, nenhuma delas apresentava documentação necessária
para se julgarem elevadas à categoria de Ordem Terceira. Enquanto a suplicante
(Mercês dos Perdões) obtinha uma Provisão da alçada do poder temporal, lhe faltava
o primordial que era o indulto apostólico. Esse requisito primordial fundamenta-se no
Direito Canônico e não somente pela Constituição de Clemente Oitavo de que não
poderia haver numa mesma cidade duas ordens terceiras de mesmo título, a não ser
que a primeira Ordem estivesse extinta ou abolida legalmente. [...] Diante desse
impasse a Santa Sé interveio determinando a execução da Bula Exponi Nobis,
expedida pelo Papa Pio IX em 17 de agosto de 1847. De acordo com o disposto no
documento o bispo diocesano deveria reconhecer a existência de duas corporações
constituídas como Ordem Terceira e o direito de precedência conferido à Ordem
Terceira das Mercês e Perdões. A legitimidade dessa Bula a priori foi contestada pela
Cúria Marianense [...]. Por fim o próprio Bispo D. Antonio Ferreira Viçoso acatou as
ordens do Pontífice.1820

É interessante pensar que, no âmbito associativo, essas irmandades passaram a se
identificar e se representar como arquiconfrarias e ordens terceiras, mesmo sem a confirmação
oficial de suas patentes. Entretanto, sobretudo quando suas ações extrapolavam o âmbito
1817

Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Entre o Trono e o Altar: a Mesa da Consciência e Ordens e o papel da
religião no Brasil (1808-1828). In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coord.). Cultura portuguesa na Terra de Santa
Cruz. Lisboa: Estampa, 1995, p. 188-189.
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Cf. Publicação da elevação à Ordem, em 22 de junho de 1845, passada pelo Imperador do Brasil D. Pedro II.
O evento ocorrera em um domingo, na Capela das Mercês, situada no princípio da Rua Nova, em fronteira ao
Palácio do Governo, onde estavam presentes o Vice-presidente da Província Dr. Quintiliano José da Silva, o
Com.te das Armas Antônio Nunes de Aguiar, o Chefe de Polícia interino Elias Pinto de Carvalho, Provedor das
Capelas interino Cap. Antônio Carlos de Figueiredo, Vigário da Vara Emerenciano Maximiano de Azevedo
Coutinho, Ajudantes das Ordens, Secretários da Província, e do Comando das Armas, clérigos e um grande número
de cidadãos. Todos foram convidados para assistir à festa, às quatro horas da tarde, com a subida ao púlpito do
comissário Pe. Feliciano Ferreira de Carvalho, para leitura do edital de 18 de junho. A cerimônia contou com Te
Deum, Santíssimo Sacramento exposto, grande orquestra de música oferecida pelo Professor Antônio Albano da
Silva, fogos de artifício e procissão ao redor da capela. APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia
de Vila Rica. Termos, Deliberações, Entradas e Profissões, 1828-1876, v. 0044.
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da Confirmação da Ordem Terceira de Antônio Dias, 1848, v. 2232.
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confraternal, as privações eclesiásticas e civis impostas eram evidenciadas, como nos processos
entre as corporações (com a necessidade de demarcar antiguidade de ereção e aprovação de
compromisso, patentes e breves); nos conflitos com os párocos (em busca de maior autonomia
na execução dos ritos adquirida por ordens terceiras) e, de fato, nos momentos em que
agenciaram a confirmação da elevação da confraria à ordem terceira, com o auxílio de
dirigentes, leigos ou religiosos, e por vezes brancos e pardos que compunham redes
interconfrariais. Para tornar-se uma ordem terceira, havia a necessidade da aquisição de
provisão de ereção, patente de agregação e confirmação de Estatutos, o que, como demonstrado,
não foi um processo fácil, rápido e linear. O que, mais uma vez, demonstra a complexidade das
relações tecidas ao longo do tempo pelas vias confraternais, sobretudo nas Minas Gerais.
O reconhecimento oficial da primeira ordem terceira crioula por autoridades imperiais
ocorreu já em novo contexto político e com novos horizontes para afrodescendentes livres e
libertos na conquista coletiva de suas liberdades (e de uma cidadania). A elevação não ocorreu
pelas patentes conventuais, mas por rescritos papais, bem como seus estatutos, que não eram
submetidos aos superiores provinciais, permanecendo a sujeição à autoridade régia. Isso pode
demonstrar o forte regalismo iniciado na segunda metade do século XVIII, posto que as
autoridades reais e imperiais se mantinham firmes em não legitimar concessões de ordens
regulares, sobretudo para uma devoção de origem estrangeira como a mercedária, que em seu
histórico já suscitara tantos receios. E isso se concretizaria em um contexto de cerceamento das
ordens regulares.1821 A tensão crioula, observada pela experiência vilarriquenha de longos
embates – entre irmandades, com os párocos e os bispos, acionando a justiça em distintas
instâncias e o próprio soberano –, expressa, portanto, o importante espaço de atuação política
em construção no ambiente associativo leigo.

7.6 Impulso terciário: a devoção dos Sertões do Rio da Pomba e Peixe
Personagem importante na trajetória da Irmandade das Mercês de Antônio Dias, a
atuação do padre Manoel de Jesus Maria na Capitania de Minas Gerais também merece ser
ressaltada, estabelecendo conexões entre sujeitos e comunidades associativas. O clérigo era um
homem pardo, filho natural, ou seja, ilegítimo, do português João Antunes e da preta de nação
angola Maria de Barros, escrava de Domingos de Barros Coelho. Ela era moradora na freguesia
de Santo Antônio da Casa Branca. Segundo Natália Paganini, Maria de Barros teria sido escrava
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de João Antunes e de Domingos de Barros Coelho, tendo o primeiro vendido “sua parte” ao
segundo, que posteriormente a alforriou. A autora, contudo, não localizou registros que
identificassem os episódios da libertação de mãe e filho. Sabe-se que, no momento de seu
processo ordenatório, sua mãe já estava liberta há muitos anos, possuindo boa reputação como
fiel cristã. Jesus Maria possuía quesitos de desqualificação na sociedade estamental, hierárquica
e escravista de Antigo Regime, que, todavia, não o impediria de tornar-se clérigo no Seminário
de Nossa Senhora da Boa Morte de Mariana: o defectus natalius, do ”mulatismo”, o mal da
ilegitimidade e o de ser egresso do cativeiro.1822
Com a sentença de genere pronta, patrimônio corrente analisado e mulatismo
dispensado pelo breve da Sede Apostólica, embora ainda não tramitado nas esferas
locais pelo retardo de sua chegada, Manuel de Jesus deu continuidade à habilitação
para as ordens, obtida apenas em 06 de Março de 1765, através das diligências de vita
et moribus. Estas tinham início pela apresentação de uma petição pelo habilitando,
que incluía informações tais como a filiação, naturalidade e residência do candidato e
de seus pais.1823

Entre os anos de 1759 e 1764, Jesus Maria ocupou a função de sacristão da Paróquia de
Santo Antônio de Casa Branca e de sacristão menor na matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Antônio Dias, em Vila Rica, conforme atestação do Vigário João de Oliveira Magalhães.
Em 1765, o Reverendo Ignácio Correa de Sá realizava interrogatório aos párocos das freguesias
pelas quais ele havia passado, como Bernardo José da Encarnação, João da Rosa e os vigários
Manuel Afonso e Manuel Pires, sendo que todos omitiram qualquer impedimento para sua
habilitação sacerdotal.
Ele teria atuado na vida associativa, ingressando na Mercês em 1760 (dentre os
primeiros membros registrados com a organização dos assentos a partir de 1759, tendo morado
próximo à Casa de Câmara, embora outro registro indicasse estar vivendo em Abre Campo),1824
e na de São Benedito da Capela do Rosário do Alto da Cruz em 1765. No caso desta última, os
oficiais pretos José da Mota, Francisco Gomes, Vicente José e João da Cunha Couto tiveram
notícia da habilitação e o nomearam para capelão de sua corporação, que, ao que parece,
buscava maior autonomia “pela necessidade que há na dita Capela de mais uma Mesa para a

“Segundo o que nos informa seu processo de habilitação sacerdotal, Jesus Maria era neto por parte paterna de
Marcos Antunes e de sua esposa Izabel Gonçalves, ambos naturais da Freguesia de São Pedro de Codeceda, termo
da Vila da Barca, Arcebispado de Braga, norte de Portugal, naturalidade e local de batismo também de seu pai.
Soma-se a essa informação a de que seus avós paternos eram ‘cristãos velhos, legítimos, sem raça alguma de
infecta nação das reprovadas em Direito, e contra a nossa Santa Fé Católica’ (Manuel de Jesus Maria. Habilitação
para Ordens, 1765).” CASTRO, Natália Paganini Pontes de Faria. Op. cit., p. 30.
1823
Ibidem, p. 39.
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APNSCAD. Nº 7.8.1. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Entradas de irmãos, 1759-1811,
cx. 02, prat. 41, est. 09.
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satisfação dos preceitos do mesmo povo que a ela concorre e assim pedimos [...] se digne
prover-nos deste remédio”.1825 De grande relevância, portanto, seria o interesse dos devotos da
Capela do Rosário em possuírem um capelão pardo com histórico familiar de cativeiro. Como
será observado em seu testamento, o clérigo alcançaria outro recurso de distinção e afastamento
de suas “desqualificações”, tornando-se terceiro da Ordem Franciscana de Vila Rica.
Em 1782, Jesus Maria já aparecia como vigário colado da nova freguesia do Mártir
Manoel dos Sertões do Rio da Pomba e Peixe dos Índios Cropós e Croatos do Bispado de
Mariana, desde 1767, e enviava requerimento à rainha. Era informado que o vigário alcançara
Provisão ou Patente, em 1775, de Frei Joaquim dos Santos do Rosário, Comissário Geral da
Congregação da Real e Militar Ordem de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos
nos Estados de Maranhão, Grão-Pará e Reino de Portugal, para levantar ordem terceira e
arquiconfraria, para nela se poder admitir a receber e professar o hábito de terceiro, escapulário
e bentinho da mesma Senhora a qualquer pessoa católica que pedisse. E, depois de ereta, a Mesa
Administrativa da ordem pudesse nomear vice-comissários.
Também foi alcançada Provisão do Ordinário do Lugar para a ereção de uma Irmandade
das Mercês. Como o suplicante tinha notícia, para se erigir ordem, arquiconfraria ou irmandade,
e formar estatutos e compromisso, era preciso a autorização de Sua Majestade, sendo requerida
a aprovação da soberana para a ereção da corporação na já existente Capela das Mercês, filial
da Matriz do Mártir São Manuel. A concessão feita por D. Frei Joaquim dos Santos do Rosário
fora enviada juntamente ao requerimento, sendo vedada, como vimos, apenas a profissão do
hábito de terceiro aos cativos. O clérigo utilizava importante estratégia, visto que era solicitada
a faculdade de que pudesse professar irmãos de qualquer Irmandade das Mercês do bispado,
que passaria a ficar sujeita à ordem que se pretendia criar. A solicitação era feita se referindo
aos irmãos da Capela do Senhor Bom Jesus dos Perdões de Vila Rica, que, com fervor, pediam
o hábito de terceiros, deixando claro não haver naquela diocese ordem alguma dessa invocação.
Sendo assim, os que professassem a esta nova ordem estariam subordinados à jurisdição
paroquial, ordinária e real. Em sua experiência prévia em Vila Rica, certamente ele obteve as
informações necessárias para seus requerimentos enviados depois de eleito para aldear os índios
dos sertões do Pomba em 1767. Após receberem o documento, os Conselheiros régios
requereram informações do governador e do bispo da capitania, em 1783.1826
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Era encaminhado um instrumento em pública forma com o teor de vários documentos,
confeccionado em Vila Rica em 1781. Conforme descrevia o tabelião, aparecera em sua casa o
Mestre de Campo Francisco Alexandrino, do Terço de Infantaria dos Homens Pardos de Vila
Rica. Era um homem pardo, morador nesta vila, e por ele foram apresentados alguns
documentos. Francisco possuía grande prestígio, tendo presidido a fundação da Ordem Terceira
dos Mínimos de São Francisco de Paula, em 1782, além de ter pertencido, anteriormente, à
Arquiconfraria do Cordão. Daniel Precioso pesquisou a fundação desta primeira ordem terceira
de “homens de cor” de Vila Rica, composta por “pardos nobres”, e de um culto ao cordão em
seu interior, que abrigava muitos pretos e crioulos escravos dos terceiros.

Os pardos da Arquiconfraria do Cordão de Vila Rica, sofrendo a oposição dos
terceiros da Penitência, responderam erigindo uma ordem terceira mendicante e
professando a Regra de uma religião com fortes traços franciscanos. No interior da
Ordem Mínima, os pardos mantiveram, inclusive, um culto ao cordão, destinado a
crioulos e pretos, muitos deles escravos – prática que também é verificada nas ordens
terceiras mercedárias e carmelitas, em relação aos grupos inferiores que eram
impedidos de vestir hábito.1827

Retornando ao caso mencionado, o primeiro documento dizia respeito ao vigário colado
da nova freguesia, criada em benefício da cristianização dos índios nacionais dos sertões, que
dentro dos limites daquela nova paróquia, edificava uma Capela de Nossa Senhora das Mercês
à sua custa e dos moradores. Tratava-se de um requerimento, visto que o clérigo tinha notícia
do “grande Tesouro de Indulgências e graças” concedidas às ordens terceiras e confrarias de
invocação mercedária, recorrendo à concessão da comissão e faculdade para levantar a
corporação, como ordem terceira e arquiconfraria. Também pedia que primeiramente qualquer
sacerdote logo o professasse, para que, sendo professo, criasse a ordem.1828
O outro documento, atendendo à petição do padre Manoel de Jesus Maria, era a Provisão
do já citado comissário da Ordem, Frei Joaquim dos Santos do Rosário, no Convento das
Mercês de São Luís do Maranhão, em 25 de agosto de 1775. O mais interessante é que esta
Provisão possui a mesma data de outro registro citado anteriormente, passado pelo mesmo frei
deste mesmo convento, utilizado pela Irmandade das Mercês do Pilar de Vila Rica (que poderia,
talvez, ser até uma cópia alterada do mesmo documento). Além disso, citava-se a mesma
aprovação feita por Ignácio Correa de Sá, Provisor e Vigário Geral do Bispado de Mariana. No
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entanto, como vimos, o patrocínio explicitado por Manuel de Jesus Maria referia-se à congênere
de Antônio Dias. A acusação de que alguns oficiais de Mesa, em determinados momentos da
trajetória dos sodalícios, utilizassem de meios inescrupulosos e falsificadores foi recorrente,
principalmente quando novos dirigentes, muitas décadas depois, ambicionavam legitimações
pautadas em documentos comprobatórios, que, por vezes, tratavam-se de reproduções. Estas
acabam dificultando a elaboração de um parecer confiável.
A concessão feita a Jesus Maria pelo Geral da Ordem deixava claro não ter sido
encontrada ordem real alguma que proibisse a ereção de irmandades e confrarias, assim como
afirmava a inexistência de ordem terceira mercedária naquela diocese. Dava-se comissão a
qualquer sacerdote, preferindo-se religioso das Mercês, para lançar o Hábito de Terceiro e
professar ao reverendo suplicante, e que este fizesse o mesmo dali em diante. Era explicitado
que fossem seguidas as circunstâncias que se faziam necessárias ao “esplendor de tão
esclarecida ordem”, sendo inibidos da graça os que fossem escravos. Porém, a estes poderia ser
lançado o bentinho. Norma que, posteriormente, foi acatada em Antônio Dias.1829
Um último documento transcrito era outro requerimento de Jesus Maria, enviado ao
bispado de Mariana, no qual informava ser Comissário da Confraria e Ordem de Nossa Senhora
das Mercês, Redenção de Cativos, que ele e mais devotos pretendiam estabelecer na Capela da
mesma invocação, em virtude da Provisão recebida pelo Geral da Ordem no Maranhão, GrãoPará e Reino de Portugal. Nessa outra solicitação, pedia-se a faculdade da ereção e criação da
“Congregação, Confraria, ou Ordem” sob a autoridade e jurisdição ordinária e sem prejuízo dos
direitos paroquiais. O despacho recebido foi favorável à criação de uma irmandade, mandando
passar provisão de ereção no Livro do Registro Geral, por parte do Doutor Ignácio Correa de
Sá, Cônego na Catedral de Mariana, Provisor e Vigário Geral, em 05 de junho de 1779.1830
Em 06 de agosto de 1784, Tomás Antônio Gonzaga, Juiz dos Feitos da Real Fazenda,
emitia parecer negativo sobre a petição do vigário colado. Para ele, essas Ordens não tinham
utilidade, visto que os moradores, “arrastados de um zelo indiscreto, correm a fazer nelas
avultadas despesas, deixando ao desamparo o culto divino das Matrizes, que o direito, a razão
exige”. Finalizava dizendo que tratava-se de “mera graça” que a soberana poderia conceder
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“sem ofensa alguma”.1831 Quatro anos depois, em 20 de março, o governador de Minas Gerais,
Luís da Cunha Meneses, enviava carta para D. Maria I, sendo consultado sobre a questão,
remetendo ao parecer anterior.1832
Outras fontes referentes ao Conselho Ultramarino e à Mesa da Consciência e Ordens
nos ilustram um pouco mais sobre a trajetória e a atuação de Jesus Maria entre as décadas de
1760 a 1790. Em 1761, o clérigo obtinha aprovação de seu requerimento, que comunicava o
alcance de carta de sesmaria e solicitava a confirmação da mesma, consistindo em meia légua
de terra em quadra, no sítio que recebera o nome de Vila Viçosa, mas que passava a ser
denominado por Rocinha Velha, no termo da Vila de São José, na Comarca do Rio das Mortes.
Todavia, seis anos depois, ele se deslocaria para outras paragens. Em 1767 novo pedido era
enviado ao Conselho Ultramarino, para a confirmação de sesmaria dada pelo governador
capitão general das Minas Gerais Luiz Diogo Lobo da Silva, de terras em matos devolutos
próximo ao Rio Xopotó, na Freguesia de Guarapiranga, termo da cidade de Mariana. O
despacho que reconhecia a transação foi dado apenas em 12 de julho de 1775.1833
Em 1771, Manuel de Jesus Maria emitia requerimento ao rei para que lhe fosse passado
alvará de mantimento pelo Conselho Ultramarino, visto que Sua Majestade foi servida
apresentá-lo na vigararia da Igreja e Freguesia do Rio da Pomba, “novamente criada de natureza
colativa”, com côngrua paga pela Real Fazenda, tendo sido atendido em sua solicitação.1834 Tal
freguesia havia sido “recriada” em função da cristianização dos índios. Nas décadas de 1770 e
1780, o vigário mantinha comunicação com o Conselho Ultramarino, requerendo provimento
de ornamentos para celebração de missa solene. Por ser recém-criada, a freguesia era muito
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pobre, e o vigário pedia o custeio de douramento e pintura da capela-mor para maior devoção
dos índios “novamente convertidos e dos que se vão convertendo”. A boa atuação do clérigo,
que foi viver entre os “Gentios Bravos” para “os reduzir à fé”, era atestada por João Caetano
Soares Barreto, Desembargador da Relação e Provedor da Real Fazenda. A situação de pobreza
também fora verificada, recebendo parecer favorável do Conselho em 1782.1835
Outra petição era analisada pelos conselheiros reais, pedindo provimento para que o
padre Pedro da Mota pudesse ensinar a ler, escrever e contar, bem como para o ensino da
doutrina, aos índios daquela localidade. Era argumentado ser conveniente para a civilidade que
em todas as povoações de índios houvesse duas escolas públicas, uma para meninos e outra
para meninas. No caso destas últimas, também seria ensinado a fiar, costurar, fazer renda e
“todos os mais ministérios próprios daquele sexo”. O vigário conseguiu do Tribunal da Junta
da Real Fazenda de Vila Rica que se ajustasse mestre por trinta e seis mil réis. Outro informe
era sobre a atuação do Guarda-mor Manoel da Mota de Andrade, que mandou, à sua custa,
instruir um índio croata até ser ordenado presbítero, que poderia ser de grande utilidade na
cristianização de outros de sua nação. Este era o citado clérigo Pedro da Mota. Pedia-se que
fosse concedida a ele a função de Mestre dos Índios, pelo ordenado anual de cento e quarenta
mil réis pagos pela Fazenda do subsídio literário da Capitania, residindo no lugar da Capela de
São José. Também era solicitado que se continuasse com a Escola da Matriz em que residia o
vigário e a maior parte dos cropós, acrescentando o ordenado de trinta e seis mil reis à quantia
anual de noventa mil para que pudesse sustentar o mestre. Sua nomeação pela Tribunal da Junta
da Real Fazenda, pela menor quantia que pudesse, ocorrera em 25 de setembro de 1773.1836
Em 30 de novembro de 1788, Jesus Maria enviava carta ao bispo, comunicando seu
parecer, solicitado aos párocos da diocese de Mariana, sobre os excessos de conhecenças e
emolumentos cobrados, em acusação feita à Sua Majestade e ao Conselho Ultramarino, pelo
Procurador Geral dos Povos de Minas, D. Francisco de Sales e Morais. O vigário começava,
assim, a narrar sua trajetória do momento em que o governador Luiz Diogo Lobo da Silva o
enviara, em 1767, para a Freguesia do Rio da Pomba, com o intuito de erigir Igreja e educar os
índios, com o diretor Francisco Pires Farinho e seu irmão Manoel Pires Farinho. Foi, então,
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munido da Provisão do ordinário e com metade da côngrua adiantada de cem mil réis, pela Real
Fazenda, além dos ornamentos indispensáveis para o culto. Os três sujeitos e mais algumas
pessoas penetraram a pé o sertão conhecido apenas pelos gentios, que os receberam como
“enviados da paz” e se “avizinharam”, cessando com as hostilidades que faziam da localidade
inabitável. A Soberana era informada da atuação do vigário pelo governador, Conde de
Valadares, sendo confirmado na Igreja, de natureza colativa, com côngrua de duzentos mil réis,
como ocorria no bispado. Não deixou de lembrar que sustentava os índios que frequentavam a
escola há mais de quatorze anos e o mestre, que recebia apenas trinta oitavas da Real Fazenda.
A seu ver, a côngrua não era suficiente para a despesa necessária.1837
Ele também emitia sua percepção do modo de viver dos índios, com “natural propensão”
a serem ociosos, à imitação de outros que viviam aldeados em outras partes. Era preciso que
novos colonos estimulassem e dirigissem a “indústria” dessa “qualidade de gente”. A freguesia
vinha recebendo aventureiros que procuravam melhorar de fortuna e terras, passando de mil
almas. Estes novos povoadores, acostumados com os costumes, pagavam conhecenças e
emolumentos paroquiais, mas eram valores pequenos, como 06 vinténs e 15 réis por pessoa de
desobriga, conforme a Pastoral do Bispo D. Fr. Francisco de São Jerônimo. Sendo a freguesia
pobre, as quantias não eram suficientes, e raramente se pagava por algum enterro ou certidões
de banhos, que quase sempre eram dadas de graça por ser alegada pobreza. Sua experiência
demonstrava que o dito Procurador dos Povos “se engana em toda a extensão do seu
requerimento”. Para ele, os párocos das Minas não foram, em tempo algum, obrigados a regular
os emolumentos pela taxa da Constituição da Bahia.1838
Jesus Maria dizia que vivia na casa dos Secretários do Governo da Capitania, José
Cardoso Pelleja e Manoel Francisco da Costa Barros, e jamais ouvira semelhantes informações
passadas pelo acusador. Segundo notícia, cada pároco recebia de cada freguês trezentos réis de
comunhão ou confissão, desde que fora feita Junta pelo Governador da Capitania, Gomes Freire
de Andrade, em 1735, quando ainda pertencia ao bispado ao Rio de Janeiro. Na época foi
estipulado o valor de trezentos réis às conhecenças e emolumentos. Levando-se em
consideração a grande quantidade de pessoas sem condição de arcar com os pagamentos, muitos
párocos acabavam por assistir com esmolas, recebendo ainda hóspedes em sua casa,
aumentando suas despesas. Notou-se, como vimos, grande número de agregados de clérigos
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membros das irmandades. Outro ponto apresentado era que o Procurador dos Povos acusava os
párocos de cobrarem quatro mil e oitocentos réis pelo enterro de escravos. Quanto a isso, o
vigário informava que aos pobres nada era cobrado, e que se o senhor do cativo pudesse arcar
com o pagamento, este era do valor de três mil réis, pelo Regimento confirmado por Sua
Majestade. Esta quantia era direcionada à fábrica, ao fabriqueiro e aos sufrágios, sendo que a
encomendação custava novecentos réis, de direito paroquial.1839
Por fim, em 27 de agosto de 1799, encontramos uma última carta de Jesus Maria – que
se intitulava pároco dos índios existentes nos Turvos vertentes ao Rio de Guarapiranga e nos
sertões do Rio da Pomba –, endereçada a D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Na carta era retomada
a façanha inicial de desbravar aqueles matos e criar freguesia, mas acrescentou-se que o vigário
encomendado da época, da vizinha Guarapiranga, queria estender seu espaço de atuação,
compreendendo que o pároco do Pomba fosse apenas dos gentios. E foi nesse sentido que o
governador proferiu, por despacho que chegaria à informação de todas as freguesias
confinantes, até onde houvesse “moradores com moradia fixa” e todo o “sertão inculto”,
pertencer a Freguesia do Pomba não apenas a parte do curativo dos índios, mas também dos
brancos que estivessem dentro dos seus limites. Dessa forma, tornou-se colado em 1772.1840
No ano da carta, de 1799, já contava a freguesia com mais de três mil almas, que crescia
com a chegada de novos colonos e frequentes casamentos, levando-se em conta também a
fertilidade do rio e terras adjacentes. Ressaltava-se a importância dos Rios Pomba e Paraíba do
Sul, que, chegando ao mar, poderiam ser úteis à navegação e ao comércio, bem como dos cropós
e croatos – mantidos “unidos e contentes” em suas terras – em relação a “nações ferozes” de
puris e “butucudos”, sendo aqueles os “melhores soldados e marinheiros”. Tais representações
de povos originários aliados ou integrados em contraposição à depreciação dos considerados
“inimigos” ou insubordinados foram recorrentes nas narrativas coloniais – justificando
invasões, guerras e a escravização de indígenas por séculos –, ecoando de forma discriminatória
por muito tempo na historiografia e no senso comum até a atualidade.
No documento, mencionava-se, para finalizar, as “proibições” do Diretório dos Índios
(ou extinção, em 1798, quando os indígenas passariam a estar, ao serem integrados como
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vassalos, sob o governo do Estado e da Igreja)1841, e, embora estivesse suspensa a lei das
sesmarias pelo Decreto de 10 de dezembro de 1796, o governo atual estava concedendo-as nas
terras do Ribeirão do Uva, em prejuízo dos índios. O vigário abordava que estava cercado de
invejosos que aspiravam ao desmembramento de sua paróquia, dividindo os índios e usurpando
as melhores terras, acusando também de silêncio o Diretor. Era por isso que recorria a este
contato, para alertar sobre os males e prejuízos que poderiam resultar com a alteração da boa
harmonia dos índios. Estes careciam dessas terras nas quais se compreendia “as do Uva e
Presídio de São João Baptista” para seu sustento, além de servirem de barreira dos Puris. Uma
cópia da carta foi remetida ao Chanceler do Rio de Janeiro e ao Governador de Minas, em 1800,
para que comunicassem seus pareceres quanto às duas questões. No entanto, não possuímos
informações sobre os fatos que se sucederam.1842 Em seu testamento, de 1807, o clérigo

declarou dentre suas últimas vontades a de ser sepultado na Igreja Matriz ou na capela
da Freguesia de Rio Pomba, vestido com o hábito de São Pedro, portando o
escapulário de Nossa Senhora das Mercês, da qual afirmava ser irmão terceiro e
comissário por Patente de Religião, e trazendo o cordão da Ordem de São Francisco
de Vila Rica, de que também era irmão terceiro. Convocava ainda os sacerdotes de
sua Freguesia a acompanharem seu corpo e a dizerem missa de corpo presente, como
também ordenava ao seu testamenteiro que mandasse dizer em Portugal, aonde
houvesse “convento de Religiões”, trezentas Missas. 1843

Apesar de seus grandes esforços, não ficou claro se Jesus Maria recebeu, de fato,
aprovação e reconhecimento de um instituto terciário nos Sertões do Pomba, embora tudo
indique que ao menos uma corporação leiga, na capela já existente das Mercês que servira de
matriz, existiu no decorrer dos séculos XVIII e XIX, buscando também o contato com as
congêneres de Vila Rica. Interessante observar, ainda, de acordo com seu testamento, sua
participação, embora homem pardo, na Ordem Terceira de São Francisco da mesma vila.

7.7 Rumores que correm as ruas: a extensão territorial por agregações e presídias
Além das irmandades constituídas na Capitania de Minas Gerais a partir da década de
1740, houve também a criação de presídias, filiais subordinadas a uma sede, neste caso, da
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Cabe apontar que medidas como estas, bem como as que se seguiram no século XIX, estabeleceram como
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à colonização eram atacadas mediante invasões, guerras e escravizações justificadas por ideais civilizatórios.
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AHU. [27 de agosto de 1799] Carta de Manuel de Jesus Maria, vigário dos índios cropos e croatos, para D.
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corporação de Nossa Senhora das Mercês de Antônio Dias, em Vila Rica. Outro diferencial
foram as agregações na segunda metade do século XVIII, que consistiam de compartilhamento
dos benefícios e privilégios espirituais alcançados. Nesse contexto, nos perguntamos, este seria
um dispositivo próprio a arquiconfrarias e ordens terceiras? Por que confrarias já instituídas
buscaram se agregar a uma congênere na mesma capitania? Ao fazer isso, elas também
passavam a se considerar arquiconfrarias?
Em 1771, era enviada para a Irmandade das Mercês de Antônio Dias uma lista com os
irmãos da confraria de Sabará, devido à já mencionada agregação em 1769. Eram 60 novos
membros, que passavam a fazer parte do corpo associativo de Antônio Dias, sendo 33 mulheres
e 27 homens. Em sua solicitação de agregação, informavam tratar-se de agremiação crioula, e,
talvez por isso, não fizeram questão de reafirmar a qualidade e condição dos novos membros
na listagem. Também foi considerada importante, em sintonia com a própria significação da
categoria crioula, a demarcação dos irmãos por sua naturalidade, seu enraizamento territorial e
comunitário, sendo 32 “naturais destas Minas”, 20 “naturais de Sabará”, 01 “natural de Bom
Retiro da Roça Grande” e 01 “natural de Pernambuco”.1844
Anos depois, em 09 de fevereiro de 1780, de forma semelhante à experiência de Sabará,
estiveram presentes em reunião dos oficiais de Antônio Dias o tesoureiro Bonifácio Gomes da
Silva e o procurador Thimoteo Ferreira Barros, ambos crioulos forros da confraria da mesma
invocação da Freguesia de Santo Antônio do Arraial de Santa Bárbara, na Comarca de Sabará.
Por eles foi apresentada uma procuração, em nome do capelão Eugênio Ferreira, e dos juízes e
mais irmãos de mesa, na qual lhes conferia o poder para requerer sua anexação e obter
aprovação de seu capelão para vice-comissário, lucrando das graças concedidas, bentinhos e
absolvições em dias de jubileus. Os oficiais aceitaram a união, sendo ajustado que receberiam
uma esmola para suas obras no valor de trinta e seis oitavas de ouro.1845
É relevante pontuar que vários viajantes estrangeiros relataram indícios de decadência
nas vilas mineradoras, com poucas casas ocupadas, edifícios em ruína e número reduzido de
vendas. Porém, eles abordavam que os termos de algumas vilas possuíam significativo
dinamismo comercial, e, com isso, houve casos nos quais arraiais dependentes suplantavam a
1844

Apenas 02 homens foram identificados como brancos. Outra informação contida na listagem foi a ocupação
de alguns deles, como 02 alferes, 03 capitães, 01 sacristão da matriz, 01 clérigo vice-comissário da confraria e 01
vigário geral da comarca. APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas
de irmãos, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09.
1845
Também localizamos termos de entrada de 1776 de moradores de São Gonçalo do Rio Abaixo, Freguesia de
Santa Bárbara do Mato Dentro, filiados à irmandade de Antônio Dias. Seria uma presidia, agregação ou indício de
como a devoção chegaria a esses arraiais? Seu Compromisso data de 1782, constando a relação com as
indulgências e demais benefícios mercedários, por vezes se denominando arquiconfraria. APNSCAD. Irmandade
de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx. 02, prat. 41, est. 09.
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sede populacional e economicamente.1846 Tal questão dialoga com o número considerável de
membros das irmandades em localidades próximas à espacialidade central dos templos, além
dos chamados “subúrbios” e arraiais vizinhos.
Já em 01 de agosto de 1794, uma licença foi concedida aos irmãos mercedários de São
João Del Rei pelo comissário Francisco de Almeida Pinto, da então denominada Arquiconfraria
das Mercês, ereta na Capela do Senhor Jesus dos Perdões. Nessa certidão, ficava expresso que
chegara a notícia, aos confrades do Rio das Mortes, de que a agremiação de Vila Rica tinha
jurisdição de conceder a mesma graça alcançada do Geral da Ordem, Padre João Cavalero. A
graça foi estendida sob a condição de assinarem termo com o intuito de ficarem sujeitos,
satisfazendo todos os anos com a quarta parte das esmolas. A Patente de comissário e vicecomissário eram passadas, por nomeação, aos Reverendos Antônio Caetano de Almeida Vilas
Boas – o vigário já citado anteriormente como atuante na representação dos párocos da
Capitania de Minas Gerais e grande opositor da Irmandade do Rosário da vila, que, ao que
parece, tinha boas relações com a Mercês crioula – e Domingos Rodrigues da Costa. Estes
professariam e, a partir de então, seriam considerados os comissários da Arquiconfraria das
Mercês “novamente ereta”, que pode ter pausado suas atividades por algum tempo e agenciado
seu reestabelecimento, como visto em outros sodalícios.1847
Antes disso, no ano anterior, uma petição já havia sido apresentada em reunião. Na
época, determinaram os oficiais que se passasse Patente de vice-comissário delegado ao Rev.
José Albane Nogueira da Silva, por ser este o único a quem se poderia direcionar esta jurisdição
naquelas partes, sendo já filho desta irmandade, requisito essencial para a delegação. Pelo visto,
ele não permaneceria na função. Firmava-se, assim, um acordo de cooperação. Quanto aos que
“novamente” entrassem para a irmandade impetrante, deveria ser remetida uma parte da
arrecadação de entradas e anuais para a agregante. Também era elaborado um termo de
aceitação de dez oitavas oferecidas voluntariamente pelos agregados, visto que se fazia avultada

Independente disso, essas povoações não se tornaram vilas no Setecentos, e “a principal explicação reside
justamente na relação de interdependência que existia entre as vilas e seus termos: as municipalidades de Minas
disputaram cada arraial e cada palmo dos seus termos, e fizeram todo o possível para impedir que freguesias e
arraiais fossem ‘desmembrados’.” FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas..., op. cit., p. 102-103. A
literatura de viagem mencionou Santa Bárbara, como Johann Pohl, que esteve no Brasil entre 1817-1821. “O
Arraial de Santa Bárbara está entre as maiores povoações da província de Minas Gerais. Compreende um quarto
de légua completo. [...] As igrejas, em número de cinco, atestam a antiga riqueza dos habitantes. [...] As ruas do
arraial são calçadas, mas o calçamento é de tal ordem que melhor seria que não existisse. Antigamente, quando a
extração era ainda considerável, este arraial florescia e era animado por intenso movimento comercial. Hoje a
exploração do ouro é pouco importante e os moradores vivem mais da criação de gado e da cultura dos frutos da
terra. Nesta região, planta-se sobretudo café e banana.” POHL, Johann Emanuel. Op. cit., p. 380-381.
1847
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.20.1. Causas judiciais movidas
pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
1846
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despesa para alcançar os indultos. Tudo foi lido e apresentado aos procuradores José Pinto de
Castro e Florêncio José Ferreira Coutinho, que se comprometiam a enviar anualmente uma lista
para a devida verificação.1848 O exemplo destes irmãos seria seguido posteriormente, e, em
1816, uma correspondência era encaminhada da Vila de São José Del Rei, rogando que, por
caridade e serviço à Senhora das Mercês, lhes fosse remetida uma cópia do Breve obtido por
aquela “Venerável Confraria”, solicitando que, quando fossem alcançados outros privilégios de
Sua Santidade, sempre os fizessem participantes.1849
A Irmandade das Mercês de São João Del Rei também se mobilizaria para elevar-se à
ordem terceira. Em 1839, os oficiais, pelo procurador Geraldo Antônio Correa, requeriam
autorização imperial, à imitação dos Irmãos Terceiros da Venerável Ordem Mercedária desta
Corte, para alcançar de Sua Santidade um Breve com as mesmas graças e estatutos pelos quais
se congregavam à Ordem da Redenção da Virgem das Mercês. Primeiramente era preciso obter
o indispensável Beneplácito Imperial. Em Portaria, o Regente, em nome do Imperador, pela
Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, concedia autorização aos suplicantes. A
documentação, no entanto, não citava tratar-se de uma agremiação crioula ou mencionava o
exemplo da congênere de Vila Rica, referindo-se apenas à ordem instituída no Rio de Janeiro.
Era encaminhada, junto à solicitação, uma cópia da Patente alcançada por esta corporação e da
Regra enviada pelo Procurador Geral da Real e Militar Ordem da Bem-aventurada Virgem das
Mercês da Redenção dos Cativos em 27 de dezembro de 1829.1850
Retornando à experiência vilarriquenha, ainda no início do século XIX outra
correspondência foi trocada, entre irmãos mercedários de Antônio Dias e de Congonhas do
Campo, em 1801. Os confrades deste grêmio informavam a resolução, de comum acordo da
Mesa da “Venerável Arquiconfraria da Senhora das Mercês de Congonhas do Campo”, de
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09. Já em 15 de outubro de 1797, era registrada em termo uma cópia da Patente endereçada à
Confraria das Mercês da Vila de São João. A faculdade era concedida com o intuito de propagar a devoção da
Virgem das Mercês, “rendendo os fiéis de Cristo perpétua escravidão à mesma Virgem Senhora”, atendendo à
súplica dos confrades de São João, na qual pediam admissão para gozarem das graças e indultos, sujeitando-se a
pagar a terça parte do rendimento anual para aumento da “Arquiconfraria Metrópole”. A Patente era passada ao
Rev. Manoel Francisco Campos, confrade nesta Venerável Arquiconfraria das Mercês, para comissário da
confraternidade sita em São João Del Rei, podendo, em seu impedimento, licenciar a outro sacerdote professo na
mesma confraria. Um requerimento sem data foi remetido ao comissário de Antônio Dias pelos oficiais de São
João, informando que eles “aliançaram” licença e faculdade para que seu comissário benzesse e lançasse bentinhos,
mas Manoel Francisco Campos foi expulso, e, assim, a licença concedida ficava sem vigor. Solicitava-se que a
licença fosse estendida ao comissário, e, na falta dele, a qualquer sacerdote nomeado. APNSCAD. Irmandade de
N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.8.2. Entradas de irmãos, 1762-1817, cx. 03, prat. 41, est. 09; Nº
7.19.20.1. Causas judiciais movidas pelo juiz e oficiais da irmandade, 1761-1845, cx. 02, prat. 47, est. 10.
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1850
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806.

504

tornar seu atual comissário o padre José Antônio Freire, que atuava até então como vicecomissário. Para ocupar seu lugar, foi eleito o padre Narciso Ferreira da Cunha. No entanto,
estes não poderiam exercer o emprego sem legítimo título, e, por isso, rogavam os irmãos à
Mesa dessa Venerável Arquiconfraria de Antônio Dias para que passassem nova Patente. Ou
seja, a agregação já havia ocorrido anteriormente, ainda que não saibamos a data.
Constata-se, portanto, que a arquiconfraria agregante, munida dos privilégios espirituais
alcançados em conventos mercedários – ainda que gerassem disputas confraternais e conflitos
para aprovação oficial pelas autoridades civis e eclesiásticas –, agregava confrarias mercedárias
na capitania e desempenhava a função de aprovar, lançando patentes, os clérigos que atuariam
como comissários e seus sucessores em caso de substituição. Agregante e agregadas eram
referenciadas em suas fontes como arquiconfrarias.1851 Por isso que, desconhecendo todo o
contexto envolto a essas instituições nas Minas Gerais, Patricia Mulvey registrou como
arquiconfrarias as corporações mercedárias agregadas de Sabará e de São João Del Rei (referida
em sua listagem como dos “mulatos”), em 1781 e 1807, respectivamente.1852
Outras possibilidades de comunicação se deram entre irmandades de mesmo orago em
localidades distintas. Uma carta, por exemplo, foi enviada de Catas Altas em 1822. Manoel da
Costa Almeida agradecia pelo convite recebido para a participação na solenidade da Senhora
das Mercês no dia 24 de setembro. A correspondência era enviada com um pedido de desculpa,
acusando recebimento tardio que impossibilitou sua presença na festividade. Era informado
também que Manoel comunicava aos principais irmãos da Irmandade das Mercês daquele
arraial sobre a necessidade e utilidade de fazerem “novo requerimento” à Venerável Mesa de
Antônio Dias, se encarregando da comissão que ocorreria em novembro, com sua ida à Vila
Rica. A comunicação nos leva a crer tratar-se de uma agregação futura.1853
Para além das redes de informação e sociabilidades formadas com as agregações, foi
possível esboçar uma aproximação da configuração institucional das irmandades mercedárias a
partir da experiência de suas presídias, sobretudo no caso particular de Antônio Dias, que
possuiu trajetória proeminente, provavelmente por se localizar na capital políticoadministrativa do território minerário. Embora também situadas nos bairros e morros, ao
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mesmo tempo próximos e distantes da sede, as presídias se disseminariam para além de seu
termo e sua comarca.1854 Francisco Eduardo de Andrade tem demonstrado a importância dessas
filiais ao tratar de ordens terceiras. Em análise do Carmo de Vila Rica, expôs o grande número
de presidências, que ultrapassaram os limites da Capitania/Província de Minas Gerais entre os
séculos XVIII e XIX, fornecendo maiores recursos financeiros à sede-matriz, situação que se
distinguia das irmandades limitadas a uma jurisdição paroquial.1855
As presídias foram mecanismos fundamentais para a integração local, reforçando, pelas
vias confraternais, a constituição de redes de sociabilidade, pertencimento comunitário e
reconhecimento de grupo. A conexão entre a sede e as filiais dava-se por meio da nomeação de
um irmão presidente, um mediador, ao qual caberia o contato direto com os membros da
localidade e o recolhimento das esmolas, e, para as paróquias forâneas, de um vice-comissário
responsável pelas funções religiosas em uma capela. Em geral, assumia o cargo o próprio
pároco do local, por certo sendo uma oportunidade de exercer atividade lucrativa e de prestígio.
A capacidade de criar e de administrar as presídias, criadas em diversos lugares ou
localidades (ou mesmo em bairros citadinos), foi o suporte fundamental da expansão
terciária e do vigor econômico da associação-matriz do Carmo do território colonial.
No entanto, muito pouco se sabe a respeito desse mecanismo e do papel que exerceria
na manutenção da Ordem Terceira e, ainda, pouco se perguntou sobre as dimensões
políticas, econômicas e sociais de um dispositivo institucional que estava vedado às
outras confrarias, especialmente às dos pobres, mestiços ou negros. 1856

A constituição de presídias poderia estar, em teoria, vedada às experiências de
irmandades negras e mestiças, embora tenha existido na prática associativa mercedária em Vila
Rica, a partir do momento em que pretenderam elevar-se à arquiconfraria e ordem terceira,
adquirindo uma série de benefícios espirituais. As agregações também passaram a ser uma
realidade desses grêmios, lançando novas perspectivas às visões já estabelecidas de que nas
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Algumas folhas avulsas de presídias foram localizadas, demonstrando que o termo serviria também para uma
divisão e maior controle espacial dos irmãos moradores em muitas localidades distintas: “Presídia dos Irm.s de N.
Snr.a das Merces da Capela do S.r dos Perdões moradores na freg.a de An.to Dias da Praça Rua Nova até a casa
da câmara digo até a ponte de An.to Dias deq.e é Presi[rasgado]. Ano 1763”. APNSCAD. Irmandade de N. S. das
Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.75.1. Presídias, 1759-1763, cx. 03, prat. 50, est. 11.
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ANDRADE, Francisco Eduardo de. Presídias dos terceiros..., op. cit.
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Ibidem, p. 1172. Francisco Andrade alerta que, “assim, os historiadores do fenômeno confraternal observaram
empiricamente a relevância das presidências/filiais, mas as interpretações conceberam o funcionamento e as
relações corporativas, o desempenho dos dirigentes, as inversões religiosas, culturais, sociais e econômicas, assim
como as expressões devocionais dos terceiros somente no âmbito da matriz-sede que congregaria,
fundamentalmente, os irmãos supostamente avizinhados da urbe”. Ibidem, p. 1172. Fritz Teixeira de Salles já
anunciava, de forma precursora, a importância da comunicação entre associações religiosas em distintas vilas e
cidades, mas não aprofundou sua análise nesse fenômeno específico das presídias. As pesquisas na temática
confraternal, em geral, ainda são mais dedicadas às experiências dos principais e mais dinâmicos núcleos urbanosmineradores. SALLES, Fritz Teixeira de. Op. cit., p. 132.
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Minas Gerais as arquiconfrarias eram apenas agregadas, mas não agregantes.1857 Em Antônio
Dias, os crioulos das Mercês constituiriam presídias e agregações, compartilhando as graças
alcançadas com outras confrarias das Gerais.1858
Caio Boschi considerou que, por meio de filiais, as ordens terceiras conseguiam se
afastar da vigilância da Coroa e da legislação canônica, como, por exemplo, quanto à proibição
de existência de duplicidade de agremiações congêneres em uma mesma vila ou termo, havendo
a necessidade de distância superior a três milhas. Essa possibilidade garantia caráter distinto
das “simples irmandades”.1859 Porém, como abordou Francisco Andrade, a historiografia pouco
tratou desses “mecanismos de urdidura da rede terciária”.1860 Muitas irmandades se
subdividiam em devoções anexas, que representavam, ao mesmo tempo, um meio de
diferenciação interna e de manutenção da permanência em mesmo templo de um orago patrono.
Devoções anexas poderiam surgir da segregação de um culto principal ou da integração
comunitária de outras invocações. Em outros casos, novas confrarias eram institucionalizadas
sob novos mediadores celestes, por vezes baseadas em desentendimentos devido às diferenças
étnico-sociais. Por outro lado, as pretensões de integração e “aumento temporal e espiritual”
também podem ser observadas a partir das presídias.
Embora sua existência tenha sido restrita às ordens terceiras e arquiconfrarias, por muito
tempo compreendidas como sinônimo de instituições compostas pelas elites locais, observa-se
que os mercedários das Minas, em processo de oficialização e reconhecimento como terceiros,
usufruíram desse importante dispositivo. A criação de presídias e agregações pela Irmandade
de Antônio Dias se aproximou do quadro apresentado por Francisco Andrade para o Carmo da
mesma vila, demonstrando a tessitura de uma rede de aliança terciária pelo território da
capitania. Uma fase inicial poderia ser representada pela propagação nas proximidades de Vila
Rica, seguida do maior potencial de outras comarcas mais voltadas à economia agrominerária
e mercantil, como nas Comarcas do Rio das Velhas e Rio das Mortes. A questão se relacionava
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BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit.; PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor..., op. cit.
Adalgisa Campos e Renato Franco sinalizavam para a experiência de ordens terceiras, que “surgiram no
território das Minas após 1740, muitas vezes dentro da igreja paroquial, estabelecendo-se em altar próprio ou em
nicho emprestado, onde colocavam a imagem do patriarca. Constituíram uma vasta jurisdição denominada
‘presídia’ [...], abrangendo vários arraiais visitados vez por outra pelo irmão cobrador”. CAMPOS, Adalgisa
Arantes; FRANCO, Renato. Op. cit., p. 13. Vale ressaltar ainda um ponto com o qual concordamos, que “o perfil
econômico-social destes irmãos não pode ser reduzido a abastados comerciantes, funcionários da Coroa e
intelectuais”, havendo enorme diversidade ocupacional nesses corpos associativos. Ibidem, p. 13-14.
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Para Caio Boschi, em relação às ordens terceiras compostas pelas “elites brancas”, “o prestígio e crescimento
estavam na razão direta da extensão de suas presídias, verdadeiras filiais que se disseminavam por todo o território
da Capitania, e às vezes até fora dele, cujo número total é impossível de se estabelecer com exatidão”. BOSCHI,
Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 204-205.
1860
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Presídias dos terceiros..., op. cit., p. 1173.
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ao problema um tanto quanto frequente nos sodalícios, a inadimplência, e também ao contexto
socioeconômico vivenciado, de refluxo da mineração nas principais vilas, de impulso da
produção agrária e de crescimento populacional no Rio das Velhas e das Mortes, reconhecendo
a importância dos caminhos de São Paulo, Goiás e Tocantins, ou ainda do “caminho novo” com
ligação ao Rio de Janeiro, relevante conexão mercantil por sua especificidade portuária.1861
Nesse sentido, a falta de pagamento dos irmãos ou os escassos recursos adquiridos em
esmolas, mesadas, juizados e anuais poderiam justificar os presidentes espalhados pelos bairros
e morros. O termo sobre o modo de fazer a cobrança, de 30 de novembro de 1779, é um exemplo
disso, em mesa presidida por Roque Rodrigues de Carvalho, vigário da freguesia, com
assistência do capelão comissário Francisco Palhares, juiz e mais oficiais. Era determinado que,
em atenção à pobreza dos irmãos e para a arrecadação monetária referente às muitas dívidas
existentes, que houvesse em cada bairro da vila e fora dela, aonde houvesse irmãos, dois
cobradores de bom procedimento e fidelidade, os quais estariam obrigados a andar pelas casas
dos confrades para receber deles qualquer diminuta quantia para satisfação do que se devia ou
seus anuais. E estes cobradores eram obrigados, no fim de cada mês, a dar conta do recebido.
Em 1782 era estipulado que a irmandade deveria ter quatro irmãos presidentes para esse mesmo
fim, tendo, portanto, alterado a nomenclatura.1862
Já em 1819, o grêmio de Antônio Dias recebia carta datada de 15 de outubro, enviada
pelo irmão presidente Joaquim Teixeira de Oliveira, morador no Rio Pomba, na Comarca de
Vila Rica. Segundo o documento, achavam-se prontos para entrar para a confraria das Mercês
seis irmãos daquela localidade. Não havia, ainda, um vice-comissário, e, por isso, os devotos
estavam esperando a chegada de uma comissão para tomarem escapulário e terem assento
confeccionado. O presidente rogava, assim, para que mandassem o padre José Luiz Correa para
comissário, solicitando brevidade e plenos poderes para que qualquer sacerdote pudesse dar os
bentinhos e escapulários para que as novas entradas fossem remetidas. Entretanto, a resposta

Ibidem, p. 1180. Como relatou Marcos Aguiar, “nada indica que a vida confrarial entrasse em decadência na
segunda metade do século. Esta conclusão será reforçada pelos índices de agregação de irmãos e de evolução
econômica dos grêmios [...]. O movimento de criação de confrarias não só acompanhou o surgimento de novas
divisões eclesiásticas, mas parecia estar presente nas novas fronteiras de colonização abertas na capitania. Nesse
sentido, pode-se observar certa ruralização da vida associativa no decorrer da segunda metade do século,
determinada pelas opções abertas aos investimentos econômicos de caráter agrícola e por uma aparente regressão
dos maiores centros urbanos. As confrarias deixavam de estar associadas somente ao ambiente urbano para
assumir, em determinadas situações, uma feição rural. A vida confrarial não só manteve o vigor da primeira
metade, como assistiu uma diversificação significativa dos suportes e rituais de devoção”. AGUIAR, Marcos
Magalhães. Negras Minas Gerais..., op. cit., p. 240.
1862
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.6.1. Deliberações, 1764-1815, cx.
02, prat. 41, est. 09.
1861
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obtida por Joaquim Teixeira, em 07 de novembro, descortinou possíveis conflitos devido à
existência de duas associações mercedárias em Vila Rica.
Os oficiais de mesa daquele mesmo ano acusaram o recebimento da carta e informavam
haver algum engano, visto que a comissão referida deve ter sido alcançada da outra confraria,
na Freguesia do Pilar, embora fossem eles que estivessem munidos das graças, indulgências,
jubileus e absolvições papais, além de um Decreto de 20 de dezembro de 1754. Sendo assim,
comunicavam que, caso fosse de interesse empregar-se na devoção da Mãe Santíssima, com o
intuito de aumentar o bem espiritual por meio de sua irmandade, era necessário apenas o envio
de uma pessoa que fizesse a despesa da cópia do Livro e Compêndio, pela qual se deveria
regular o vice-comissário nos bentinhos e aplicações de indulgências em vida e morte.1863 Este
caso é especialmente curioso, pois a devoção das Mercês, no Pomba, teria se iniciado conectada
à experiência dos irmãos de Antônio Dias, ainda na segunda metade do século XVIII.
Questão semelhante foi verificada posteriormente. Em 06 de setembro de 1828, uma
correspondência era endereçada a Izidorio Pinto de Resende, comissário das Mercês de Antônio
Dias, pelas mãos de Rufino Alves de Mesquita, de São Caetano, na Comarca de Vila Rica. Os
irmãos da Confraria das Mercês da localidade solicitavam a criação de uma presidia anexa à
corporação de Antônio Dias.1864 No entanto, era justificado que os interessados de São Caetano
deram alguns “passos errados” nesse processo, por insinuação de um tal crioulo Correa, que
asseverava não haver confraria nessa freguesia, mas sim no Pilar do Ouro Preto. Explicava-se
o engano e rogava-se que tudo fosse resolvido pelo interesse na celebração do jubileu que se
aproximava. Uma segunda correspondência, do dia seguinte era enviada pelo procurador
Felisberto de Souza, mais uma vez requerendo a graça alcançada e relatando que eles “iam
caindo em boa” com a agremiação do Ouro Preto, mas a Senhora das Mercês não havia de
deixar que caíssem em tal logro, o que nos dá a entender o desenrolar de um conflito e possível
ato que objetivava ludibriar os empenhados na criação da presídia.1865
Alguns meses depois, nova carta era envidada à Ordem Terceira de Antônio Dias, em
15 de novembro. O remetente Rufino Alves de Mesquita, dessa vez descrito como vigário em
São Caetano, demonstrava a satisfação em ter recebido uma carta anterior, na qual eram
comunicados sobre a elevação daquela associação à Ordem Terceira por Sua Majestade
1863

APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida
e remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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Segundo Caio Boschi, uma Irmandade das Mercês existia em São Caetano em 1797, mas não sabemos mais
informações, se era apenas uma devoção não institucionalizada ou se, já em 1828, teria perdido força e buscava
sua reestruturação por outros caminhos. BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder..., op. cit., p. 215.
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida
e remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10.
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Imperial, passando a gozar de todas as regalias. Informava-se que agora estava ao alcance dele,
vigário que havia professado naquele ano e exerceria o papel de vice-comissário, promover a
devoção que ia se “afrouxando” com as imposturas do mesmo Correa. Era necessário o aumento
do número de professos até que se tornassem uma presidia “lúcida”. Outra correspondência foi
trocada, em 25 de novembro, enviada por João do Monte Camargos, irmão professo naquele
ano e presidente da presídia. Tendo em vista o “desabuso” que ali estava introduzido, em razão
do qual não havia sido possível realizar o jubileu de Santa Caterina, clamava-se para que a
situação fosse regulada até outro dia importante, a ser celebrado em 31 de dezembro. Esperavase, assim, uma decisão de confirmação. Rufino Alves de Mesquita e João do Monte Camargos
tiveram assento na irmandade de Antônio Dias, em 24 de setembro, tendo o primeiro ocupado
posteriormente cargo de definidor.1866
Em 15 de outubro de 1832, outro comunicado era recebido pelos irmãos de Antônio
Dias, desta vez vindo de Barbacena. Lembra-se que a localidade, pertencente ao Rio das Mortes,
se tornou vila em 1791, em uma “segunda fase” de criação na capitania. A maioria dos arraiais
elevados à vila nesse período pertencia a esta comarca, como também ocorrera com a expansão
de presídias e agregações de ordens terceiras.1867 No documento relatava-se que em Barbacena
havia uma perfeita imagem das Mercês, da estatura de um menino de sete anos, que estava, até
então, despida e desprezada debaixo de um altar. Naquele momento, pretendiam colocá-la na
matriz, sendo observado o interesse de algumas pessoas na construção de uma capela. O
remetente, Gaspar dos Reis, anunciado como “indigno terceiro”, dizia que em Barbacena havia
uma presidia de São Francisco de Paula, e, nesse sentido, considerava a constituição de uma
para as Mercês, requerendo que os irmãos de Antônio Dias tomassem as medidas que achassem
cabíveis para o aumento do culto. Em 25 de outubro o mesmo sujeito endereçava nova carta,
dessa vez ao Sargento-mor Joaquim José de Oliveira, reconhecendo o quanto este senhor
protegia a ordem terceira e prezava por seu aumento. Os devotos da Redentora dos Cativos
estavam ansiosos para colocá-la na vila e desejavam que fosse por meio de uma presidia,
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APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.19.26.2. Correspondência recebida
e remetida: Paço da Câmara, Consistório, Mesa administrativa e outros, 1788-1960, cx. 01, prat. 47, est. 10; Nº
7.8.6. Entradas de irmãos, 1820-1834, cx. 04, prat. 41, est. 09.
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“A comarca do Rio das Mortes se destacou como a segunda comarca mais populosa, era a que mais prosperava
na capitania e abrangeu seis dos sete termos de vilas criados. As novas vilas se situavam em notáveis zonas
agrícolas e eram importantes polos comerciais, como também pontos estratégicos para a conquista de zonas
extremas da capitania e para a defesa de suas fronteiras.” CHAVES, Edneila Rodrigues. Criação de vilas em Minas
Gerais no início do regime monárquico a região Norte. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 29, n. 51, set/dez 2013,
p. 828.
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concorrendo muitas pessoas “de bem” com esmolas para esse fim, havendo a intenção de
construção de capela, já tendo sido escolhido um lugar.1868
Em comunicado de 04 de dezembro, observa-se, então, a confirmação por parte do
Sargento-mor Joaquim José, sendo relatados, por parte de Gaspar dos Reis, os nomes do Alferes
Joaquim Rodrigues de Oliveira para presidente e o do Cônego Antônio Marques de Sampaio,
vigário da vila, para vice-comissário. Dias depois, em reunião de mesa em Antônio Dias,
redigia-se um termo a respeito do despacho de uma representação do vigário e alguns fiéis da
Vila de Barbacena, sendo formalmente debatido o requerimento da ereção da presídia que
estaria sujeita em tudo à Mesa Administrativa da Ordem, sendo-lhes comunicadas por
participação todas as graças e privilégios compatíveis com as regalias que poderiam gozar
quaisquer presídias filiadas à sede. A Mesa deliberava a aceitação das requisições e a expedição
de Patentes de vice-comissário e presidente aos mencionados acima.1869
Houve também uma presidia em Carrancas, na Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição, também Comarca do Rio das Mortes, segundo livro próprio de entradas, datado de
1831-1832. Em 1831, era vice-comissário o vigário Manoel Soares Ferreira, tendo sido eleito,
com Patente, pela Mesa da Ordem,1870 e foram inscritos inicialmente 19 irmãos, 14 homens e
05 mulheres.1871 Por fim, vale ressaltar dois últimos casos das primeiras décadas do século XIX.
Em 28 de outubro de 1823 constatou-se a confecção de um registro de entrada do Vigário José
Severino Ribeiro, da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento de Piumhy, na Comarca do
Rio das Mortes, e constavam as informações de que fora definidor e vice-comissário nessa
localidade.1872 Outro vice-comissário teve assento, referenciado como "nosso Vice comissário
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das irmandades mercedárias permaneceu nas mesmas comarcas. Uma que modificou, em 1833, fora Barbacena,
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na Capela de N. S. do Remédio". Tratava-se do clérigo Francisco Antônio Ferreira Armandes,
registrado em 28 de janeiro de 1836.1873 O “arraial dos Remédios”, filial da matriz do Xopotó,
na Comarca de Vila Rica, próximo à Mariana, foi apontado em outros registros como local de
habitação ou falecimento de alguns membros.1874
Diante do apresentado até aqui, aponta-se que, ao longo das últimas décadas, a
historiografia tem demonstrado, com o intuito de reavaliar, relativizar e nuançar, as visões em
torno da noção de decadência ou estagnação econômica das vilas após o período de auge da
mineração.1875 Para tanto, os dados demográficos tornaram-se fontes cruciais no mapeamento
populacional dos núcleos urbanos. A grande maioria dos dados estatísticos disponíveis para o
século XVIII dizia respeito às freguesias. Para além da sede eclesiástica onde se localizava a
igreja matriz, os territórios paroquiais abarcavam zonas rurais e outros arraiais menores. A vila,
povoação sede, era comumente a mais povoada do seu termo, embora a situação pudesse variar
com o tempo. Por vezes os relatos de viagens ilustraram a pouca expressão de algumas vilas
em contraposição ao maior dinamismo no interior de seu termo.
Em análise de Vila Rica, Cláudia Damasceno e Renato Venâncio apontaram os casos
das Paróquias de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e da Conceição de Antônio Dias. Vila
Rica possuía importância singular na capitania, com grande fluxo de pessoas, sendo polo
comercial que distribuía mercadorias e escravizados, bem como era sede da jurisdição de
primeira instância, o Senado da Câmara, e de segunda instância, a Ouvidoria.1876 Ou seja,
possuía significativa população flutuante, composta por comerciantes, fazendeiros,
mineradores, artesãos, entre outros. Muitos sujeitos eram residentes em localidades próximas,
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para a época contemporânea. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 20, n. 01, p. 153-181, 2014, p. 160.
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mas frequentavam a vila, como, por exemplo, quando tentamos demonstrar a importância dos
períodos de reunião de confrades no intenso calendário litúrgico ou na resolução de conflitos
judiciais. Por isso a necessidade de flexibilizar registros demográficos, que não expressariam
as dinâmicas de uma população volante.
Vila Rica perderia uma parcela significativa da população até o início do século XIX
em decorrência de migrações internas para áreas de atividades agropecuárias e com a formação
de novas vilas, ainda que sua evolução demográfica tenha sido bastante irregular, com vários
períodos de crescimento e declínio no correr das décadas.1877 Uma posição de realce era
adquirida, em contrapartida, pela parte meridional das Minas, a Comarca do Rio das Mortes.
Ou seja, com o esgotamento das lavras, muitos “habitantes que desejavam explorar novas áreas
se estabeleceram em regiões distantes da capital, notadamente em espaços que acabaram por
ser anexados aos termos de Mariana, São José del-Rey (atual Tiradentes) e São João delRey”.1878 A origem e a ampliação das povoações estariam, mais do que nunca, relacionadas às
atividades mercantis, e os núcleos mineradores buscavam adaptar-se ao novo contexto, com
momentos variados de prosperidade, estabilidade ou declínio. A importância de uma bem
articulada trama de serviços e negócios, dentro e fora da região, manteria a sede da capitania, e
posterior província, com posição de destaque.1879
Como já abordado anteriormente, a população de Minas Gerais passou por um
crescimento substantivo a partir da segunda metade do século XVIII, conforme se observa na
tabela abaixo. O movimento interno da população é uma das facetas nas quais se descortina o
crescimento demográfico. A Comarca do Ouro Preto teve seu número populacional reduzido
progressivamente, enquanto a Comarca do Sabará crescia pouco.1880 O termo de Mariana,
especificamente, sustentava crescimento significativo, sendo responsável pelo aumento
populacional da comarca, não concentrado nos antigos centros mineradores, mas em outras
áreas que se expandiam na primeira metade do século XIX, pelas atividades agropastoris. São
João e São José Del Rei também registraram taxa negativa de crescimento entre 1808 e 1820,
contexto comum aos núcleos mineradores. Já entre 1820 e 1835 percebe-se certo aumento
demográfico, relativo à região de Oliveira e suas imediações. Além disso, cabe frisar que a
1877

A diminuição de habitantes de meados do século XVIII ao XIX parece elevada por uma superestimação da
população no auge da mineração. Já a partir da obra “Corografia Histórica da Província de Minas Gerais”, “a
totalidade da paróquia do Pilar contabilizava 4.901 almas e 1.392 fogos. Já a freguesia de Antônio Dias
contabilizava 2.865 almas e 641 fogos [...]. Em relação ao espaço recenseado, esses dados são bastante precisos e
sugerem uma população reunida nas duas paróquias da sede em torno de 7.766 habitantes”. Ibidem, p. 174.
1878
FONSECA, Cláudia Damasceno; VENÂNCIO, Renato Pinto. Op. cit., p. 177.
1879
CUNHA, Alexandre Mendes. Op. cit., p. 137.
1880
Os números mais expressivos, a partir de 1820, eram de Paracatu e julgados de Araxá e Desemboque,
agregados à comarca de Sabará na quantificação. Ibidem, p. 140.
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maior propensão a migrações internas estava entre o grupo dos homens livres ou libertos,
sobretudo os jovens e solteiros.
Tabela 23- População das comarcas de Minas Gerais entre 1776 e 18211881
Comarcas
Vila Rica
Rio das Mortes
Sabará
Serro
Total

1776
78.618
82.781
99.576
80.894
341.869

%
23%
24,2%
29,1%
23,7%
100%

1808
72.286
154.869
135.920
69.974
433.049

%
16,7%
35,8%
31,4%
16,2%
100%

1821
78.863
236.547
171.080
94.296
580.786

%
13,6%
40,7%
29,5%
16,2%
100%

Dito isso, o agenciamento dos oficiais mercedários de Antônio Dias, em Vila Rica, nas
décadas finais do século XVIII e iniciais do XIX, período no qual passavam a se organizar e se
representar como arquiconfrades, pode ter sido impulsionado por meio de contatos, negócios e
relações sociais ou clientelares que ultrapassavam o vínculo fraternal de uma mesma
corporação. Além disso, podem ter contado com o aprendizado das experiências dos terceiros
do Carmo, de São Francisco e dos Mínimos de São Francisco de Paula, ou, ainda, dos
arquiconfrades do Cordão, visto que, dadas as suas diferenças na hierarquia social, as
corporações possuíam pretensões de expansão de recursos monetários (levando-se em
consideração, por exemplo, os inúmeros problemas citados de inadimplência e crise financeira)
e de traçarem trajetórias políticas pessoais e institucionais ascendentes. Como as presídias e
agregações constituídas pela experiência proeminente de Vila Rica, a fundação de novas
confrarias mercedárias institucionalizadas também seguiu o traçado territorial rumo a outras
localidades que ganhavam maior importância e dinamismo, pela economia agromercantil e pela
expansão de caminhos e fronteiras, a partir da segunda metade do Setecentos e início do
Oitocentos. Com base nos poucos exemplos citados aqui, não surpreenderia se encontrarmos,
futuramente, outras tantas devoções mercedárias obscurecidas pelo território das Gerais.
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BERGARD, Laird W. Op. cit., p. 165. Os dados de 1776 para o Serro foram ajustados pelo autor com a
participação de Minas Novas na população da comarca.
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CONCLUSÃO
A configuração da categoria crioula despontou das dinâmicas escravistas e comerciais
que uniram o atlântico, avaliada aqui por meio da identificação, classificação e distinção de
grupos afrodescendentes. Embora se revelara, a princípio, pela diferenciação básica entre o
elemento nacional e o estrangeiro, identidades crioulas – dentre outras – puderam emergir e
forjar-se pelo conhecimento do jogo sociopolítico, quando os sujeitos passaram a se representar
socialmente pela indicação de nascimento, pertencimento e integração comunitária, mas
também por legítimos cristãos e leais vassalos sob as proteções temporal do monarca e espiritual
da Virgem das Mercês. A liberdade, distinta da “estrangeiridade”, estava associada à pertença
a uma comunidade, exercendo os direitos, privilégios e deveres a ela adstritos. Ser crioulo
ultrapassava o sentido de distinção do lugar de nascimento dos pais – que poderiam ser “gentios
ao pretérito” como foi mencionado, mas também já crioulizados – para significar um vínculo
local. No contexto pombalino, várias seriam as lutas que impulsionariam a consolidação de
condições sociais ressignificadas, como a encabeçada pelos grupos crioulos das Mercês, que
constituíram seus discursos reivindicatórios de liberdades, almejando, por exemplo, a
institucionalização de seus sodalícios, que também passariam por apropriações e
reestruturações pelas alternativas abertas pela Religião mercedária.1882
Segundo os estudos fundadores de Caio Boschi, embora as irmandades promovessem a
interlocução social, não provocavam uma consciência grupal, e, assim, não poderiam se tornar
veículos contestatórios. Seu intuito era reconhecer a função das irmandades como mecanismos
de neutralização de manifestações político-sociais que colocassem em causa a manutenção do
sistema colonial. Em alguns momentos, contudo, observou maior horizonte de possibilidades
para os negros, mas considerava que as irmandades não perdiam sua marca institucional
conservadora e a condição de instrumento de normalização e controle social.1883 Nesse sentido,
exemplificou a experiência singular das Mercês de Vila Rica a partir da elevação à ordem
terceira, com a busca de reconhecimento por pessoas que, devido à sua condição social,
estariam condenadas ao silêncio e ao anonimato. Ao buscar generalizações das confrarias
negras ou escravas, apontava “a aparência de conformismo e passividade”. Para o autor, “o
prestígio social das irmandades não teve correspondência no plano da práxis política. Em outras
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A pesquisa, desse modo, foi ao encontro de muitas das perspectivas de autores como Daniel Precioso e Ana
Alvarenga, mais voltados à análise da experiência de Vila Rica. Cf. SOUZA, Ana Alvarenga de. Op. cit.;
PRECIOSO, Daniel. “Os pretos crioulos”..., op. cit.
1883
Ver também crítica elaborada por Sérgio da Mata. MATA, Sérgio da. Religionswissenchaften e Crítica da
Historiografia da Minas Colonial. Revista de História, FFLCH-USP, 136, p. 41-57, 1997.
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palavras, o que se almejava em relação, verbi gratia, às populações escravas nas colônias era o
estabelecimento de uma perfeita heteronomia social”.1884
As irmandades não eram a-políticas. Como se sabe, na Idade Moderna havia a
indissociabilidade entre os âmbitos político e religioso. Dessa forma, a cidadania envolvia uma
comunidade político-religiosa. O pertencimento religioso pleno, como a participação na
comunidade política, também era hierarquizado. Sob a identidade devocional crioula, sujeitos
representados como plenamente cristãos construíram seus argumentos retóricos e se
mobilizaram politicamente. Fama, honra e pertencimento à religião eram atributos que
caminhavam lado a lado, sendo critérios hierarquizantes, utilizados como mecanismos de
inserção e integração à comunidade político-religiosa. Sendo a religião um elemento de força
como um fenômeno de reivindicação política, a crioulização também pode ser compreendida
pelo caráter político conjugado ao pertencimento pleno ao mundo cristão.
Este trabalho buscou enfatizar os usos políticos contingentes, envolvendo, por exemplo,
a construção de identidades, a inclusão ou exclusão de membros, as relações e as disputas intra
ou interconfraternais e com as paróquias ou o bispado. A cidadania era o pertencimento à noção
de civitas – à comunidade político-religiosa, e não apenas à urbe – o que fica claro nas disputas
entre irmandades (em suas origens, pela precedência, mas também nas contendas com
autoridades civis e eclesiásticas). Até o fim do Antigo Regime toda religião era política e toda
política era religiosa. Não se separava o público-religioso. Desse modo, recupera-se aqui a
dimensão política e o caráter beligerante das associações, de forma sistemática, observada em
diferentes âmbitos e escalas, com diversos exemplos, percebendo a prática política própria às
sociedades pré-constitucionalistas. A desigualdade era elemento essencial, a força criadora, o
ponto de partida naturalizado, distinto do que ocorrerá no campo político no século XIX.
A identidade crioula foi, assim, uma forma de reivindicar prerrogativas, privilégios,
regalias e diferenciações por uma série de discursos retóricos construídos, dentre eles o
pertencimento hierarquizado, com elementos nos quais a integração religiosa era essencial. A
religião era um fenômeno com implicações políticas, jurídicas e éticas. A crioulização foi
entendida como um processo ligado aos membros legítimos das vilas, pelo pertencimento pleno
à religião, uma res pública cristã. Os crioulos reivindicaram, por meio de suas Irmandades das
Mercês, uma atuação política própria de Antigo Regime. Observou-se a utilização frequente de
um repertório pautado, por um lado, em sua inferiorização como “pobres”, “miseráveis” e
possuidores do “acidente da cor”, e, do outro, de sua valorização e utilidade como humildes
1884

BOSCHI, Caio César. Confraternidades negras na América portuguesa do Setecentos. Estudos Avançados, 33
(97), 2019, p. 216.
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servos, legítimos cristãos e leais vassalos (moradores, confrades, trabalhadores e casados). Mas,
por que querer ser crioulo e integrar as Mercês? Buscava-se, por meio de novos discursos, a
construção de um lugar social e a redefinição da condição. Eram sujeitos que, como crioulos,
inseridos no seio da cristandade, consideravam que não deveriam mais ser escravos. Por isso o
“acidente da cor”, bem como a devoção mercedária, foram determinantes na construção de uma
representação crioula, e em seu discurso político, tendo em vista diferentes níveis de
apropriação (“elites” dirigentes crioulas e grupos inferiores), almejando libertação e cidadania.
A tese teve como um de seus principais objetivos demonstrar algumas das diferentes
perspectivas de atuação de africanos e afrodescendentes, que se reuniram e se segregaram em
seu cotidiano por contiguidade, por meio da convivialidade associativa, formando parentelas
fictícias por meio de suas irmandades. A congregação ritualística católica foi meio privilegiado
para a compreensão da sociedade colonial mineira, com a (re)constituição de grupos étnicosociais, a (re)construção identitária e a conscientização de agenciamento político. A existência
da fiscalização dos sodalícios por autoridades régias e eclesiásticas não impediu que os
confrades, por meio de estratégias diversas e meios legítimos – estabelecendo lideranças e
articulando alianças – acionassem a justiça, confeccionassem requerimentos coletivos e
almejassem a ampliação do leque de possibilidades de ação que estava ao seu alcance.
Exemplos disso foram casos de grêmios que passaram a se reunir para requerer privilégios,
compartilhar benefícios espirituais, utilizar formas públicas e simbólicas de exibição e
representação social e religiosa, ou, ainda, se tornaram ordens terceiras de homens e mulheres
“de cor”. As corporações foram dispositivos de instrumentalização e operacionalização do
ambiente civil e social, na busca por liberdades, compreendendo a multiplicidade de trajetórias
negociadas nas práticas.
Ao perceber o âmbito das escolhas, agências e estratégias possíveis, que estavam ou não
à disposição dos sujeitos, rompe-se com a tendência a considerar como objetivo único e
generalizado o “embranquecimento”, a “europeização” ou a negação da africanidade. As
Mercês crioulas foram analisadas aqui como uma via de atuação. Agremiações que emergiram
e se transformaram na mesma medida em que a categoria e a representação crioula. A formação
de sociabilidades e alianças não era imutável, e os sodalícios reuniram irmãos de qualidades
sociais e condições jurídicas diversas em um mesmo grupo, ao passo em que outras irmandades
existiam, abrindo outros tantos caminhos a serem trilhados. Além disso, amplia-se o olhar para
os significados e agenciamentos das ordens terceiras, não pensadas apenas em duas chaves
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interpretativas, como espaço privilegiado de perfeição da espiritualidade cristã leiga ou de
aquisição de prestígio e distinção social.1885
As ordens terceiras se projetaram de diferentes formas, ressignificando hierarquias e
critérios restritivos legados quando lhes convinha, sem perder sua imponência e seu sentido
simbólico. A participação nesses institutos conferia legitimidade de padrões de conduta e a
demarcação da liberdade plena aos terceiros (seguidores da Regra), além de viabilizar
autonomias e sociabilidades, com contatos em relações profissionais e redes de poder em
diferentes esferas de convivialidades (não apenas urbanas, mas que se prolongavam pelos
arraiais e vilas com sua extensão territorial de presídias e agregações). O estudo de
sociabilidades e redes sociais vem demonstrando a potencialidade das conexões de histórias de
vida, trajetórias familiares e parentesco simbólico, mas tende a avançar mais ao refletir sobre
os múltiplos vínculos proporcionados pela participação dos sujeitos nos meios associativos (tais
indivíduos ainda podem, em pesquisas posteriores, ser encontrados em fontes diversas, por
meio de biografias coletivas, recorrendo ao método prosopográfico). De um primeiro
panorama, que pode ser a justaposição da participação, de formas variáveis, em irmandades e
ordens terceiras, tem-se a atuação em outros meios que se articulavam como elos, como a
moradia e a vizinhança, o oficialato mecânico, os regimentos militares e os cargos civis e
eclesiásticos. Compreender o universo associativo é visualizar as multifacetadas dinâmicas
urbanas. O processo de transição de uma devoção comunitária para a institucionalização de uma
irmandade implicava em sua integração à vida civil e seu reconhecimento social e jurídico,
adquirindo os devidos meios para agir em função de seus interesses e projetos próprios.
Nesse contexto, outras pesquisas destacaram o caso específico das Mercês de Vila Rica
e se debruçaram sobre o caminho que teria sido trilhado por crioulos forros nas duas freguesias
para a elevação de suas irmandades ao grau de ordens terceiras. Quase um século de história,
repleto de conflitos nessa longa jornada em prol de seus objetivos. No entanto, em geral tendese a visualizar como uma trajetória isolada, com uma perspectiva pautada na busca pelo
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A historiografia a respeito das ordens terceiras percorreu um caminho no qual, nas primeiras décadas, de 1940
e 1950, as publicações foram mais voltadas às análises das igrejas, dos aspectos construtivos e dos levantamentos
direcionados aos serviços de patrimônio, ainda que não perdessem de vista, já naquele período, o anseio por
autonomia e suas distinções das irmandades pelos ideais de perfeição da vida cristã e pela pureza de sangue de
seus membros. Na década seguinte, Fritz Teixeira de Salles articulava a emergência desses organismos ao
aprofundamento da estratificação social, constituídas por comerciantes, oficiais e intelectuais. Na mesma linha,
Caio Boschi relacionou a experiência dos terceiros como sinônimo de ascendência branca, possuidora de prestígio
e poder. Esses estudos, contudo, não enfocaram a importância das ordens terceiras ou arquiconfrarias de pardos e
crioulos, como demonstraram Marcos Aguiar e Daniel Precioso. Uma exceção, digna de nota, foi a obra publicada
por Cônego Raymundo Trindade, na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1759, sobre a Igreja
das Mercês do Ouro Preto. As diversas dissertações e teses publicadas recentemente privilegiaram aspectos
relativos à ritualística ou ao caráter elitista desses institutos. PRECIOSO, Daniel. Os “pretos crioulos”..., op. cit.
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“embranquecimento” ou “empardecimento” dos sujeitos, de certa forma limitando as
possibilidades e as dinâmicas pendulares que oscilavam também rumo à africanização. Os
objetivos e as estratégias sempre teriam sido os mesmos? Além disso, e o papel dos escravos?
E a relação com outros sodalícios? Ainda que tenham avançado muito ao traçar sociabilidades
compartilhadas entre ordens terceiras brancas, pardas e crioulas, deixa-se de articular as análises
às irmandades negras, ou identifica-se apenas rivalidades.1886 Estas também possuíam
diversidade étnico-social e desempenharam importante função em meio às dinâmicas urbanas
e ao jogo contrastante de luz e sombra das identidades em constante disputa. Os confrades não
estavam subdivididos de forma rígida e fixa em agremiações distintas. Não seria apenas o
“acidente da cor” e o fantasma dos grilhões que distinguiriam os projetos de vida possíveis aos
crioulos. Alianças e rivalidades se movimentariam de modo pendular.
O sentido intrínseco ao vocábulo “crioulo” remetia às noções de aproximação ou
assimilação das dominantes matrizes culturais europeias, mas inserido nas práticas sociais e nas
interações culturais em um universo compartilhado por sujeitos de diferentes qualidades sociais
e condições jurídicas. Por isso demonstrou-se aqui um caminho possível, que não era o único,
e identidades crioulas, que não eram as mesmas para todos os crioulos. É preciso inserir o uso
do vocabulário ao jogo múltiplo e espelhar de identidades em coexistência. Um sujeito era
classificado na medida em que era “avaliado” em relação a outro, levando-se em consideração
os círculos sociais aos quais se pertencia e com quem se unia. Alianças, todavia, não diluíam
divergências. A união um tanto quanto frequente entre crioulos e africanos centro-ocidentais
estaria relacionada à própria significação atlântica da categoria crioula, sem desconsiderar os
contatos em termos de alianças e laços consanguíneos. O fato é que alguns crioulos se
organizaram pautados em sua categoria, enquanto outros, inseridos em redes de sociabilidades
africanas, tenderam à africanização, com base em outras estratégias de vida.
As irmandades expressavam a necessidade da demarcação de fronteiras em suas normas,
afirmando suas identidades, mas sempre houve interação e intermediação cultural, com o
prolongamento de outras convivialidades ao ambiente associativo. Em vista disso, nos
questionamos sobre quem seriam os crioulos das Mercês e os do Rosário. Poderíamos pensar
na ancestralidade (em gerações); a importância da comunidade, da vizinhança e das relações de
trabalho compartilhadas em um dado local; e as relações entre grupos étnico-sociais que
poderiam ser guiadas pela proximidade cultural e religiosa existente ou pela união de grupos
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fundadores em detrimento de recém-chegados. Escolhas individuais em certa medida
circunscritas a coletividades que se movimentavam e compunham o cenário urbano.
Dessa forma, a tese buscou amparar-se em uma perspectiva cultural, pois isso não
significava perder de vista os âmbitos social e político. A análise de grupos étnico-sociais visa
a compreensão de novas e adaptadas formas de organização, indo das relações concretas para
as instituições. Uma identidade era compartilhada também pelos interesses econômicos e
políticos comuns. A grande difusão de identidades devocionais mercedárias nas Minas
Setecentistas – que não desconsidera a propagação do culto pela circulação de frades regulares
na capitania – esteve atrelada principalmente ao crescimento de grupos étnico-sociais, os
“pretos crioulos”, ou seja, foi também observada à luz da demografia histórica e das teorias
norte-americanas da crioulização. As expectativas e agências possíveis aos agremiados às
Mercês eram diversas, com a articulação de estratégias diferenciadas por parte dos escravos e
dos livres ou libertos. As demandas poderiam ser distintas, mas complementares, e foram por
muito tempo, até se tornarem de certa forma contraditórias na experiência terciária
vilarriquenha. Ainda assim, todas as decisões eram cercadas por disputas, e não por consensos,
levando à necessidade de estabelecer adequações e adaptações. As confrarias tornaram-se
portas para o alcance de liberdades para além da conquista da alforria. Um quadro de politização
gradual foi gestado na segunda metade do século XVIII, com base na atuação de coletividades
que não hesitaram em acionar a justiça, em diferentes instâncias, e a autoridade real.
A fundação de irmandades mercedárias foi iniciada nas principais vilas mineradoras,
disseminando-se em seguida por freguesias e arraiais vizinhos, sobretudo em um núcleo central
na Comarca de Vila Rica. E irradiaram a partir da confraria originária para suas proximidades,
até que, em fins do século XVIII e início do XIX (período de maior número de entradas, nas
décadas de 1790-1810), outras fossem constituídas em localidades mais distantes, considerando
ainda a expansão de presídias e agregações, em consonância ao agenciamento político crioulo
e à expansão de uma economia agromercantil. A proliferação de associações ocorria por
comunicação e compartilhamento de experiências vividas, com a circulação de informações e
registros documentais. Buscou-se, assim, a compreensão de contextos e dinâmicas em torno da
fundação, institucionalização e representação no espaço público pelos rituais católicos e pela
posse de capela, articulados às relações étnico-sociais expressas por alianças, dissenções e
identidades construídas. Observou-se também a ausência de pesquisas sobre a temática para o
século XIX, ultrapassando os núcleos mineradores do Setecentos, sendo questão que se
apresenta como estímulo para a sequência do estudo aqui realizado.
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As dinâmicas urbanas e a espacialidade ganharam maior ênfase em nossa abordagem,
não sendo apenas elemento de fundo, estando entrelaçadas às práticas corporativas. Por isso
plantas e mapas históricos também foram utilizados, com o intuito de produzir visualizações
por meio de recursos esquemáticos e estilizados, sendo possível conjugá-los aos dados obtidos.
Embora não tenha sido viável a confecção de novos materiais cartográficos manuseados como
metadados, com o recurso de georreferenciamento, é algo ainda a ser pensado para pesquisas
futuras. As confrarias tomavam forma pública e socialmente relevante por meio de suas capelas,
e sua localização era pensada em relação às adjacências da extração aurífera, aos locais de
passagem de moradores, viajantes e agentes mercantis (rotas para outras capitanias), bem como
às redes de sociabilidade construídas. Abordou-se a distribuição espacial dos irmãos e grupos
sociais nos espaços urbanos, também pensando a relação entre propriedade, pertença territorial
e aquisição de direitos civis, pela autoclassificação dos sujeitos como “moradores” e “vizinhos”,
em termos de integração comunitária e enraizamento local, tornando-se “cidadãos”, formando
laços que se entrecruzavam com a vida associativa.1887
Dessa forma, a análise da constituição de identidades não deve ser entendida como
oposição à comunidade. Dentre os vínculos firmados, a vizinhança e a irmandade se
apresentavam como nós importantes, vistos, por exemplo, sob a forma de contatos e prestações
de serviços, atestação de confiança e garantia (para entrada no grêmio, como testemunhas em
processos ou para a mediação crucial em processos de coartação) ou redes de apoio e
solidariedade feminina. Quanto a este último caso, ressalta-se a grande participação de mulheres
(maioria em todos os casos analisados), com ou sem a presença do marido, e em juizados
devocionais (novos caminhos para a integração, proeminência e arrecadação monetária pelo
aumento do quadro devocional das capelas), bem como mordomas, irmãs de mesa, vigárias do
culto divino e juízas. Houve significativo número de mulheres agregantes e proprietárias, bem
como de esposas de militares, muitos destes presentes como membros, senhores, agregantes,
benfeitores e oficiais de mesa. Alertou-se, contudo, que o acesso aos cargos dirigentes deve ser
realçado com cautela. A busca por distinção por vezes esbarrava em outras demandas. Poderia
ser algo dispensável para alguns, mas inacessível ou inviável para outros.
A aquisição de benefícios próprios à Religião mercedária também foi apropriada e
manipulada pelos crioulos. Além dos fins espirituais, era garantia de reconhecimento, melhor
posicionamento social e participação em redes econômicas e políticas, viabilizando maior
aproximação do signo da liberdade aos crioulos. Suas agências e estratégias começaram a partir
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dos significados da redenção dos cativos, própria à hagiografia mercedária, com a quebra de
correntes do cativeiro temporal e espiritual, e, com o passar do tempo, para algumas dessas
confrarias, foi direcionado à elevação aos postos de arquiconfraria e ordens terceiras, que
passariam a não mais reconhecer o escravo como semelhante, alçando outros sentidos de
liberdade, como a cidadania nos moldes do Antigo Regime. Como esboçava Ira Berlin,1888 as
liberdades civis adquiridas por escravizados após sua libertação do cativeiro, como, por
exemplo, o direito de posse, de requerer pagamento, de constituir família e grupos, de participar
de associações coletivas e de agir em prol de seus interesses, possibilitaria a formulação de uma
cultura política crioulizada, e, além disso, como queremos demonstrar, abriria espaço para
reivindicações, conquistas e rompimento de interdições. Os crioulos das Mercês se agenciaram,
articulando alianças reconfiguradas ao longo do tempo, tensionando e forjando estratégias para
a ampliação de suas formas e seus espaços de atuação.
Observou-se, nesse sentido, uma aproximação de casos de doações e dívidas deixadas
às irmandades; o agenciamento dos confrades em outros espaços civis, ao recorrerem à justiça
para fazer valer os direitos da corporação; e a formação de redes de contatos, serviços e
sociabilidades entre membros, demonstrando a importância de critérios de integração que
garantiam confiabilidade aos sujeitos, como naturalidade, moradia (vizinhança) ou ocupação
de cargo militar e ofício mecânico. Quando as ocupações eram referidas, por certo demarcavam
uma nova forma de representação, que não era mais, necessariamente, qualidade e condição.
Por isso a menção às funções militares, artesanais e eclesiásticas, que desempenharia
reconhecimento comunitário e abertura de redes econômicas.
Muitas confrarias, em comunicação, se organizaram para requerer graças concedidas a
outros devotos mercedários, como também se mobilizaram para se agregar a ordens regulares,
ordens terceiras e arquiconfrarias, acionando conexões em Portugal, Espanha, Roma, ou mesmo
na América portuguesa, no Estado do Maranhão e Grão-Pará. Algumas buscaram agregar-se a
arquiconfrarias e ordens terceiras da própria capitania quando elas já se encontravam (ou se
consideravam) munidas do compartilhamento de graças e privilégios espirituais, como no caso
de Vila Rica. É preciso, assim, realçar a inovação na atuação, o lastro político, em expandir a
sociabilidade devocional pelas comarcas por meio de presídias e agregações. Ao buscarem se
reunir, desde a década de 1750, os mercedários passaram a pretender o melhor encaminhamento
de seus planos e objetivos pelas vias arquiconfraternal e terciária.
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Já em relação às indulgências e ao imaginário em torno da salvação das almas, não
podemos deixar de lembrar da morte como questão essencial para as famílias confraternais a
partir de laços rituais. A prevenção de um fim abrupto ou solitário e o investimento na
preparação de uma boa morte davam-se ao longo de toda uma vida, e não apenas na hora
iminente da agonia. Para além da função leiga em meio aos rituais fúnebres e festivos,
chamamos atenção para a conflitualidade existente em todas as esferas da vida cotidiana. O
conflito era aspecto constitutivo das práticas culturais e religiosas. Confrades crioulos escravos
ou libertos, munidos de símbolos cristãos, manejavam possibilidades de inversão simbólica da
ordem por meio da ritualística católica, enquanto outros, afastados a gerações do cativeiro,
projetavam o reconhecimento e a consolidação de nova posição social.
No período de propagação das agremiações mercedárias, algumas denúncias foram
enviadas ao Reino por parte da população e dos párocos das freguesias. Um quadro conflituoso
se formava, também relacionado à fundação da diocese e à entrada do episcopado no jogo de
poderes local. Inspirados na experiência de ordens terceiras e de forma conjunta a outras
irmandades, os crioulos buscaram legitimar a autogestão do culto pela distinção existente, na
legislação canônica, entre capelas filiais e não filiais da matriz, amparando-se na jurisdição
secular das confrarias. A condução dos conflitos evoluiria por décadas, e os crioulos se
pautariam nas possibilidades abertas por sua nova condição, possuidora de privilégios
dispensados por ordem regular. Quando não havia um entendimento exato sobre alguma
questão, levada à debate na prática, confrades e clero, socorridos por advogados, recorriam a
argumentações de natureza diversa, remetendo às legislações, ao costume e aos antigos
episódios da história eclesiástica. Discursos teológicos assumiam conotações sociopolíticas. Os
confrades agiam de forma astuta em meio às imprecisões legais, sobreposição de jurisdições e
brechas em sentenças especificas alcançadas que eram utilizadas como exemplo a ser tido como
regra. A atuação de grupo emanava, as notícias percorriam as ruas e produziam efeitos
multiplicadores. Conflitos em comum serviram para firmar conexões entre grêmios que
poderiam compartilhar membros, oficiais, capelães e procuradores de causas judiciais.
A narrativa de alguns vigários fez referência à cooperação aliançada com homens
brancos, bem como à formação de novos espaços de ação, liberdades e contestação. De acordo
com os clérigos, a situação se diferia completamente do início do século XVIII. O ponto de
partida para a mudança teria sido o estabelecimento de irmandades de afrodescendentes e
ordens terceiras. A justaposição de membros em corporações permitia a tessitura de redes de
sociabilidades e negócios. As relações entre o corpo coletivo de crioulos e homens brancos
influentes era estratégia viável para defesa de demandas, indispensável pelo contexto, exposto
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em queixas por requerimentos, de constantes abusos sofridos. Irmandades e ordens partilhavam
percursos e contendas comuns. A cooperação confraternal não deve, assim, ser vista de forma
rígida, limitando-se à vigilância. A busca pelo envolvimento associativo não separava interesses
em nível religioso, social, econômico ou político. Muitos brancos filiados se envolveram em
momentos cruciais dos sodalícios mercedários, bem como estenderam suas relações familiares,
clientelares e escravistas para esses meios.
Os crioulos das Mercês reconstruíram e ressignificaram sua categoria como naturais de
um território, como “nacionais do Reino e Conquista de Portugal”; buscaram sua integração
local e comunitária, se tornando moradores com laços de confiança firmados em vizinhanças,
possuindo família, ocupações e associações católicas; e, ainda, reivindicaram seu lugar como
leais vassalos do soberano. Os estigmas de uma ancestralidade africana, no entanto,
interditariam a ocupação de posições e espaços específicos, tendo em vista as hierarquias e
monopólios existentes, sobretudo no desempenho de cargos políticos da municipalidade. Em
suas representações, buscavam legitimar a pertença e abrir caminhos em um universo de
“escalas de naturalidade”. Muitos que se encontravam em um nível mais baixo ampliariam seus
horizontes, demandando maior participação em espaços que lhes eram possíveis. As noções de
agência e de estratégia podem ser pensadas pelo espaço de atuação dos sujeitos ao resistir ou
impulsionar as transformações sociais e políticas.
Destacamos, assim, três demandas principais em suas narrativas de luta: o privilégio de
libertação de cativos adquirido por Irmandades do Rosário em Portugal; as leis e os alvarás
régios, como o de 1773, com a abolição de descendentes de escravos no Reino e o fim da mácula
que possibilitaria a habilitação; e os privilégios pautados em exemplos que circulavam pelas
vilas e capitanias, como o reconhecimento social de pardos e crioulos forros ou livres
organizados em ordens terceiras e forças militares. Ainda que jogando de acordo com as peças
e as regras do jogo, estes sujeitos e suas entidades corporativas impuseram dificuldades na
reprodução do sistema escravista colonial a partir de reivindicações, rearranjos, reconstruções
e inversões. As irmandades, para além de uma visão simplificada de tensão entre resistência e
acomodação à escravidão, eram compostas por atores sociais que interviam ativamente em meio
a conflitos sociais e políticos.
Em âmbito interno, no meio associativo, as Irmandades das Mercês de Vila Rica
passaram a se identificar e se representar como arquiconfrarias e ordens terceiras, mesmo sem
a confirmação oficial de suas patentes. Porém, quando suas ações extrapolavam o âmbito
confraternal, as privações eclesiásticas e civis impostas eram evidenciadas, ainda que
contassem com o auxílio de dirigentes leigos e religiosos, por vezes brancos e pardos, que
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compunham redes em agremiações e em outras esferas do núcleo urbano. O reconhecimento
oficial da primeira ordem terceira crioula ocorreu, com muito custo e após muita luta dos grupos
de pressão com a liderança de oficiais mesários, apenas em novo contexto político, no alvorecer
de novos horizontes para afrodescendentes livres e libertos na conquista coletiva de suas
liberdades e de uma cidadania. As autoridades civis e eclesiásticas se mantinham firmes em não
legitimar concessões conventuais, em período de cerceamento das ordens regulares, sobretudo
para uma devoção de origem estrangeira como a mercedária, e ainda composta por uma forte
representação crioula. Neste caso, associações leigas e ordens regulares nunca chegaram a se
articular em complementaridade como membros de um “corpo místico”. A tensão crioula e os
longos embates apresentados expressaram, portanto, o importante espaço de atuação social,
cultural, religiosa e política no ambiente associativo leigo das Minas Gerais. As Minas das
Mercês crioulas.
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APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Conta corrente, 17961882, v. 2727.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Correspondência,
1760-1836, v. 2247.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Créditos, 1764-1787,
v. 2248; 1774, v. 0046.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Doações e Títulos,
1783-1820, v. 2250.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Imagens, 1827-1918,
v. 2254.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Legados, 1822, v.
2256; Testamentos, 1760-1762, v. 2277.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Licenças, 1768-1813
a 1842, v. 2257.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Notícia, 1740-1847,
v. 2258.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Planta, s/d, v. 2262.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Edital de
reconhecimento de elevação para Ordem Terceira, Ouro Preto, 1845, v. 2280.
APNSP-OP. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Aviso imperial, 1832,
v. 2289.
Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de São João Del Rei:
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Compromisso, 1806.1889
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei. Livro de Termos e
requerimentos, 1765, cx. 01, est. 04.

1889

Uma versão digitalizada desse documento está disponível em: http://mundosnativos.com.br/wpcontent/uploads/2019/09/Livro-de-Compromisso-da-Confraria-das-Merc%C3%AAs-Livro-1-1922.pdf. Acesso
em 19 abr. 2021.
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AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livros de Entrada de
Irmãos, 1788-1807, livro 04, cx. 01, est. 04; 1801-1807, cx. 01, est. 04;1812-1829, livro 06, cx.
01, est. 04.
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José del-Rei. Livro de Eleições, 18131888, cx. 01, est. 04.
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de São José. Livro de Entrada de Irmãos e
Receita e Despesa, 1787-1888, cx. 02, est. 04.
AMNSP-SJDR. Irmandade de N. S. das Mercês de Prados. Livro de Eleições, 1788-1830, cx.
01, n. 01; Livro de Recibos, 1784-1850, cx. 01, n. 02; Livro de Sepultamentos, 1808-1832, livro
44, cx. 11.
Arquivo da Casa Setecentista do Pilar em Ouro Preto:
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Itabira do Campo (Juiz e mais Oficiais
Mesários) – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Exibição.
Caixa: 386, Documento: 7801, Data: 1820, Cartório/Ofício 01.
ACSP. Procurador da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Ouro Preto, João Timóteo –
Autor. Autuação de documento por legado. O Réu, Testamenteiro de Antônio José Vieira de
Carvalho (Capitão). Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Legado.
Caixa: 221, Documento: 3606, Data: 1818, Cartório/Ofício.
ACSP. Irmandade das Mercês e Perdões de Antônio Dias – Autor. Fundo Fórum da Comarca
de Ouro Preto, Série Cível, Documento Petição, Caixa: 176, Documento: 2402, Data: 1793,
Cartório/Ofício 01.
ACSP. Irmandade das Mercês de Ouro Preto e cessionário da Irmandade de São José – Autor.
Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Testamento, Caixa: 176,
Documento 2410, Data: 1823.
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Perdões da Capela do Bom Jesus dos Perdões
(Procurador) – Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo,
Caixa: 176, Documento: 2407, Data: 1793, Cartório/Ofício 01.
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Antônio Dias (Procurador e mais Oficiais)
– Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo, Caixa: 176,
Documento: 2408, Data: 1807, Cartório/Ofício 01.
ACSP. Procurador da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Antônio Dias – Autor. Fundo
Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Crédito. Caixa: 259, Documento:
4840, Data: 1793, Cartório/Ofício 01.
ACSP. Irmandade das Mercês de Itabira do Campo. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto,
Série Cível, Documento Execuções. Documento: 19, Data: 1820, Cartório/Ofício 01.
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de São Bartolomeu (Juiz e mais Oficiais) –
Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Notificação, Caixa:
167, Documento: 2880, Data: 1816-1821, Cartório/Ofício 02.
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Antônio Dias – Autor. Fundo Fórum da
Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Sentença Cível de Ação de Libelo, Formato
Processo, Caixa: 76, Documento: 911, Data: 1811, Cartório/Ofício 02.
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ACSP. Manuel da Silva Marques (Procurador da Irmandade das Mercês e Perdões de Vila Rica)
– Autor. Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo, Formato
Processo, Caixa: 112, Documento: 1481, Data: 1793-1795, Cartório/Ofício 02.
ACSP. Os Oficiais da Irmandade de N. Sra. das Mercês – Principal (Pilar). Fundo Fórum da
Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Documentação Eclesiástica, 1792[4].
ACSP. Réus Juiz e Oficiais da Irmandade das Mercês de Antônio Dias. Fundo Fórum da
Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo, 1803 – 1804.
ACSP. Arantes, José Calixto de (Procurador da Irmandade das Mercês e Perdões) – Principal.
Fundo Fórum da Comarca de Ouro Preto, Série Cível, Documento Libelo Cível, 1811.
ACSP. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro
Preto. Requerimento, 1754.
ACSP. Sentença de Patrimônio a favor dos ofícios da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês
da freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1775.
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana:
AHCSM. Dossiê da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Mariana. IPHAN, 1975.
AHCSM. Ações cíveis do 2º ofício: Cód. 412 – Auto: 12018, Ano: 1766. [Construção da nova
obra da Igreja das Mercês de Mariana].
AHCSM. Inventário da Igreja. [Capela das Mercês de Mariana] – Auto: 3248.
Arquivo Público Mineiro:
APM. Carta Régia sobre a presença de mercedários em Minas Gerais. Códice 21, p. 15-17.
APM. Originais de Alvarás, Cartas e Ordens Régias, 1721-1725, Secretaria do Governo da
Capitania – Seção Colonial, SC-20, p. 21-22.
APM. Transcrição da carta enviada pelos conselheiros do Conselho Ultramarino, em 27 de
janeiro de 1726. Transcrição da 01ª parte do Códice 23, Seção Colonial. Registro de Alvarás,
Cartas, Ordens Régias e Cartas do Governador ao Rei, 1721-1731. Revista do Arquivo Público
Mineiro, p. 229-230.
APM. Transcrição das cartas de Dom Lourenço de Almeida (20 de abril de 1722 e 04 de agosto
de 1724). Transcrição da 02ª parte do Códice 23, Seção Colonial. Registro de Alvarás, Cartas,
Ordens Régias e Cartas do Governador ao Rei, 1721-1731. Revista do Arquivo Público
Mineiro, p. 112, 187.
APM. Mapa da Capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas, José Joaquim da
Rocha, 1778. Documentos cartográficos. APM - 085(01).
APM. Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar, 1800. Documentos cartográficos. APM – 079.
Arquivo Nacional da Torre do Tombo:
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês do Sumidouro, 1783, Chancelaria da
ordem de Cristo, D. Maria I, livro 15.
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de Vila do Sabará, 1778, D. Maria I Chancelaria da Ordem de Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 04, f. 26-39v.
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ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São Gonçalo do Rio Abaixo, 1784,
D. Maria I - Chancelaria da Ordem de Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 14, f. 78-83v.
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São João Del Rei, 1806, D. Maria
I - Chancelaria da Ordem de Cristo (C.O.C.)/Comuns - Livro 45, f. 60v-65.
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São João Del Rei, 1751.
C.A.O.C./Comuns - Livro 283, f. 154-158v.
ANTT. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São José Del Rei, 1769,
C.A.O.C./Comuns - Livro 297, f. 381-388v.
Arquivo Histórico Ultramarino:1890
AHU. [1765] LIVRO de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Vila
Rica, Freguesia de Nossa Senhora do Pilar. Códice, n. 1531.
AHU. [1759] REQUERIMENTO dos oficiais e irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das
Mercês a pedir licença para poderem dizer missa nas capelas da mesma invocação nas Minas
Gerais, nas Vilas de São João Del Rei, São José do Rio das Mortes e em outras. Anexo: carta,
provisão, representação. AHU-Minas Gerais, cx. 74, doc. 85.
AHU. [ant. 1755, Outubro, 14] REQUERIMENTO dos crioulos pretos das minas de Vila Real
do Sabará, Vila Rica, Serro do Frio, São José e São João do Rio das Mortes, pedindo que se
lhes nomeie um procurador para os defender das violências de que são vítimas. Anexo: aviso.
AHU-Minas Gerais, cx. 68, doc. 66.
AHU. [ant. 1756, Janeiro, 07] REQUERIMENTO dos crioulos pretos e mestiços forros,
moradores em Minas, pedindo ao rei D. José I a concessão de privilégios vários, dentre eles o
de poderem ser arregimentados e gozarem do tratamento e honra de que gozam os homens
pretos de Pernambuco, Bahia e São Tomé. Anexo: aviso. AHU-Minas Gerais, cx. 69, doc. 05.
AHU. [ant. 1761, Agosto, 17] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho, que tem
trabalhado como ouvidor-geral, corregedor, com alçada no civil e crime, e como auditor-geral
da gente de guerra, solicitando atestado do tempo que tem servido, o que era preciso para juntar
a certo requerimento. AHU-Minas Gerais, cx. 79, doc. 15.
AHU. [ant. 1762, Abril, 20] REQUERIMENTO de José Inácio Marçal Coutinho, assistente na
cidade de Vila Rica do Ouro Preto, solicitando a promoção no posto de capitão-mor da referida
Vila, 24.04.1762. AHU-Minas Gerais, cx. 80, doc. 26.
AHU. [1765, Janeiro, 02] DECRETO de D. José I, fazendo mercê a José Inácio Marçal
Coutinho, homem preto, do posto de capitão do mato, para ter exercício nas Minas Gerais. Em
anexo: 01 aviso, 01.02.1765. AHU-Minas Gerais, cx. 85, doc. 01.
AHU. [1765, Março, 21] CARTA PARENTE passada por D. José, fazendo mercê a José Inácio
Marçal Coutinho, homem preto, do posto de capitão do mato, para ter exercício nas Minas
Gerais. AHU-Minas Gerais, cx. 85, doc. 40.

1890

BOSCHI, Caio César (Org.). Coleção Mineiriana - Livro Inventário dos Manuscritos Avulsos Relativos a
Minas Gerais Existentes no Arquivo Histórico Ultramarino – Lisboa, 1998, 3 v. Disponível em:
http://fjp.mg.gov.br/index.php/colecoes-de-livros/79-colecao-mineiriana/4031-colecao-mineiriana-livroinventario-dos-manuscritos-avulsos-relativos-a-minas-gerais-existentes-no-arquivo-historico-ultramarino-lisboa.
Acesso em 01 jul. 2019. Cf. http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=011_MG&PagFis=1.
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AHU. [ant. 1758, Março, 06] REQUERIMENTO dos homens pardos da Confraria de São José
de Vila Rica das Minas, solicitando o direito de usar espadim a cinta. AHU-Minas Gerais, cx.
73, doc. 20.
AHU. [1758, Março, 13] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição dos homens
pardos da Confraria do Senhor São José de Vila Rica das Minas Gerais, para poderem usar
espadim. AHU-Minas Gerais, cx. 73, doc. 27.
AHU. [1766, Agosto, 26] LEMBRETES do Conselho Ultramarino sobre a conta apresentada
pelo ouvidor do Serro do Frio sobre a conferencia com o intendente da Casa de Fundição da
Vila do Príncipe sobre a consulta das mercês que pedem os homens pretos, crioulos e mestiços
da Capitania de Minas Gerais. AHU-Minas Gerais, cx. 88, doc. 30.
AHU. [post. 1793, Fevereiro, 28] REPRESENTAÇÃO dos vigários colados das igrejas
paroquiais do bispado de Mariana a D. Maria I, na qual expõem a corrupção e desordem que
grassam nas ordens terceiras e irmandades de pretos e pardos de Minas, com grande prejuízo
da igreja, da Real Fazenda, do Padroado Régio e da conservação dos povos. Anexo:
requerimentos. AHU-Minas Gerais, cx. 138, doc. 06.
AHU. [1794, Março, 20] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as representações feitas
pelos vigários colados das igrejas paroquiais do Bispado de Mariana, em que relatavam o que
se passava naquela Capitania, como sejam: o estado de relaxação a que tinham chegado a ordens
terceiras, as irmandades, e as confrarias. AHU-Minas Gerais, cx. 139, doc. 10.
AHU. [1795, Maio, 21] Lisboa AVISO do [Ministro assistente ao despacho e secretário de
Estado dos Negócios do Reino], marquês mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima], ao
[presidente do Conselho Ultramarino], Conde de Resende [D. António José de Castro],
ordenando que informasse pelo seu parecer sobre a representação dos vigários colados das
Minas Gerais a respeito da criação de novas confrarias e irmandades. Anexo: consulta, consulta
cópia, parecer, avisos, requerimentos cópias. AHU-Minas Gerais, cx. 140, doc. 19.
AHU. [ant. 1753, Fevereiro, 19] REPRESENTAÇÃO dos moradores da Vila Rica do Ouro
Preto, solicitando ao rei D. José I a mercê de ordenar ao bispo, governador e ouvidor tentassem
a unidade das diversas irmandades, como se procedera no Rio de Janeiro. AHU-Minas Gerais,
cx. 61, doc. 44.
AHU. [1755, Maio, 05] Mariana CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Mariana, pedindo
providências ao rei D. José I no sentido de evitar os contínuos insultos e vexames de que são
vítimas os moradores da referida cidade por parte dos negros, negras e mulatos forros. AHUMinas Gerais, cx. 67, doc. 61.
AHU. [1796, Junho, 19] CARTA de Miguel Ferreira de Souza, morador na cidade de Mariana,
expondo a Rainha a situação dos homens pardos e pretos libertos que estão sujeitos a todos os
serviços e perigos, pedindo para eles justiça. Em anexo: cópia de lei de 1773. AHU-Minas
Gerais, cx. 142, doc. 23.
AHU. [1798, Abril, 17] CARTA de Bernardo José de Lorena a d. Rodrigo de Sousa Coutinho
a respeito das queixas feitas pelos homens pardos e pretos libertos das Minas Gerais, o que tudo
era uma mentira deles. AHU-Minas Gerais, Cx. 144, doc. 21.
AHU. [ant. 1798, Setembro, 24] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa
Senhora das Mercês e São Benedito da Vila do Príncipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo a
confirmação do seu compromisso. AHU-Minas Gerais, cx. 145, doc. 48.
AHU. [ant. 1802, Julho, 08] REQUERIMENTO dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora
das Mercês e São Benedito, erigida na Igreja de Matosinhos da Vila do Príncipe, Comarca do
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Serro do Frio, pedindo para que na Secretaria do Conselho Ultramarino se juntem as
informações do governador das Minas relativas ao seu requerimento de 1798 e se defira a
confirmação do seu compromisso. AHU-Minas Gerais, cx. 164, doc. 01.
AHU. [ant. 1782, Dezembro, 11] REQUERIMENTO do pe. Manuel de Jesus Maria, vigário
colado da freguesia do Mártir São Manuel dos sertões dos rios da Pomba e do Peixe dos índios
cropos e croatos, Bispado de Mariana, pedindo provisão para erigir a Ordem Terceira de Nossa
Senhora das Mercês, em conformidade da concessão de frei Joaquim dos Santos do Rosário.
Anexo: certidão. AHU-Minas Gerais, cx. 118, doc. 94
AHU. [1784, Agosto, 06] Vila Rica PARECER de Tomás Antônio Gonzaga, juiz dos Feitos da
Real Fazenda, sobre a petição de Manuel de Jesus Maria, que pretendia instituir uma confraria
de Nossa Senhora das Mercês, na capela da mesma Senhora, filial da Matriz do Mártir São
Manuel. AHU-Minas Gerais, cx. 122, doc. 10.
AHU. [1788, Março, 20] Vila Rica CARTA de Luís da Cunha Meneses, governador de Minas
Gerais, para a D. Maria I, informando com o seu parecer sobre uma petição do pe. Manuel de
Jesus Maria, vigário colado da Igreja do Mártir São Manuel, situada nos sertões do rio Xopotó
e do Peixe, que pretendia instituir uma Irmandade em honra de Nossa Senhora das Mercês.
AHU-Minas Gerais, cx. 128, doc. 33.
AHU. [ant. 1801, Fevereiro, 20] REQUERIMENTO do juiz e mais oficiais e irmãos da
Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos homens crioulos, sita na igreja do arraial e
freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Prados, termo da Vila de São José do Rio das
Mortes, Bispado de Mariana, pedindo provisão de confirmação do seu compromisso. AHUMinas Gerais, cx. 156, doc. 68.
AHU. [ant. 1753] REQUERIMENTO dos devotos de Nossa Senhora das Mercês, solicitando
provisão para que o irmão Manuel Gomes da Costa possa pedir esmolas a fim de contribuir
para o sustento da sua corporação. AHU-Minas Gerais, cx. 62, doc. 15.
AHU. [ant. 1777] REPRESENTAÇÃO da Irmandade dos Etíopes, Crioulos, Pretos e Cativos
de Vila Rica de Ouro Preto, expondo as dificuldades que tem em fazer seu culto na Capela de
Nossa Senhora do Alto da Cruz e pedindo que lhes seja confirmado o compromisso. AHUMinas Gerais, cx. 111, doc. 82.
AHU. [ant. 1786, Agosto, 22] REPRESENTAÇÃO da corporação da Irmandade de São
Gonçalo Garcia, ereta pelos pardos da Vila de São João Del Rei, solicitando a D. Maria I a
mercê de conceder a referida Irmandade o poder de libertar os seus irmãos e irmãs que fossem
escravos, pagando uma indenização a seus donos. AHU-Minas Gerais, cx. 125, doc. 20.
AHU. [1766] Requerimento dos pobres pretos crioulos, naturais da Capitania das Minas, cidade
de Mariana, pedindo a concessão de sinos e uns sitiais para adorno da capela de Nossa Senhora
das Mercês, 1766. AHU-Minas Gerais, cx. 87, doc. 26.
AHU. [1750] CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma petição do bispo de Mariana a
respeito da dúvida que existia entre a jurisdição eclesiástica e a secular no tomar as contas das
confrarias do referido Bispado. AHU-Minas Gerais, cx. 57, doc. 61.
AHU. [1750, Março, 23] Vila Rica CARTA de Caetano da Costa Matoso, ouvidor de Vila Rica,
para D. João V, dando conta das visitas efetuadas por um visitador que conferia os livros das
Irmandades, mesmo as seculares, o que era contrário a ordem estabelecida e causava
transtornos. AHU-Minas Gerais, cx. 55, doc. 33.
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AHU. [1754, Dezembro, 22] Mariana CARTA do bispo de Mariana, D. fr. Manuel da Cruz,
informando o governador de Minas sobre perturbações existentes no âmbito da sua jurisdição.
Anexo: cartas. AHU-Minas Gerais, cx. 66, doc. 60.
AHU. [1750, Março, 17] Mariana CARTA de D. Manuel da Cruz, bispo de Mariana, para D.
João V, dando conta das interferências do provedor da Fazenda nas contas das Irmandades.
AHU-Minas Gerais, cx. 55, doc. 28-29.
AHU. [1783] Cód. 1717 - CÓDICES. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos homens pretos da Villa de Goyanna.
AHU. [1775] Cód. 1302 - CÓDICES. Compromisso da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos
Martírios, ereta na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Villa do Recife, 1773, e
transitada para a de Nossa Senhora do Paraíso da mesma Vila em 1775.
AHU. [1804] Cód. 1285 - CÓDICES. Compromisso da Venerável Irmandade do Senhor
Benedito, novamente ereta na Capela de Nossa Senhora do Carmo de Vila Boa de Goiás.
AHU. [1788] Cód. 1300 - CÓDICES. Compromisso da Confraria de Nossa Senhora dos
Remédios, dos pretos da Cidade do Rio de Janeiro, de nação Minas, Capela de Santa Efigênia.
AHU. [1765] Cód. 1666 - CÓDICES. Compromisso da Irmandade do Senhor Bom Jesus com
Título de Senhor dos Martírios, ereta pelos homens pretos de nação gege, neste Convento de
Nossa Senhora do Monte do Carmo da Vila de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira.
AHU. [1803] Cód. 1931 - CÓDICES. Compromisso de Nossa Senhora do Rosário dos pretos
da Vila de Santo Amaro da Purificação do Recôncavo da Baia.
AHU. [1801] Cód. 1929 - CÓDICES. Compromisso da Irmandade do Glorioso Sr. S. Benedito
de N. Sra. do Rosário, de Itapagipe da cidade da Bahia.
AHU. [1800] Cód. 1534 (1) - CÓDICES. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos homens pretos, Vila da Campanha da Princesa.
AHU. [1774] Mapa dos moradores do arraial do Tejuco, conforme cada uma das ruas e becos,
de que consta o mesmo arraial. Ofício do Intendente Geral dos Diamantes, João da Rocha
Mendonça para o Sec. de Est. da Marinha e Dom. Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro.
AHU-Minas Gerais, cx. 108, doc. 09, f. 01-09.
AHU. [1800]. AUTO de Agravo entre os oficiais da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
do Alto da Cruz, de Vila Rica, e o reverendo provisor do Bispado da cidade de Mariana. AHUMinas Gerais, cx. 152, doc. 05.
AHU. [ant. 1801]. REQUERIMENTO do juiz, mesários e demais irmãos pretos da Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de
Antônio Dias de Vila Rica, pedindo a observância do cap. 01 do seu compromisso, a fim de que
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ANEXO A - Iconografia Mercedária

Figura 18 - Imagem de N. S. das Mercês. Oratório de
esmoler dos mercedários. Madeira recortada e
entalhada; policromia. Minas Gerais, séc. XVIII-XIX;
28x14cm. Museu do Oratório, Ouro Preto. Foto:
Vanessa Teixeira.

Figura 19 - Imagem de N. S. das Mercês,
Antônio Francisco Lisboa. Madeira
dourada e policromia. Século XVIII,
pertencente à Igreja das Mercês e
Misericórdia. Possui coroa de prata e
brincos de prata e topázio. Acervo do
Museu de Arte Sacra da Matriz do Pilar de
Ouro Preto, Minas Gerais. Foto: Vanessa
Teixeira.
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Figura 20 - Imagem de devoto mercedário cativo, recentemente encontrada por equipe de restauro na Igreja de N.
S. das Mercês de Mariana, Minas Gerais. Ao fundo é possível perceber o manto e uma mão da Virgem. Abaixo
dela, algo que poderia ser um homem negro ou uma pequena parte de um traje. Foto cedida gentilmente pela
arquiteta Elis Furlan, a quem agradecemos.
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Figura 21 - Altar-mor de N. S. das Mercês, Mariana, Minas Gerais.
Foto: Vanessa Teixeira. As imagens de São Pedro Nolasco e São
Raimundo da Penaforte foram produzidas pelo escultor Vitorino
Tavares Rego. Supõe-se que outras imagens primitivas eram dedicadas
a Santo Antão, São Lourenço e Santa Catarina de Alexandria.
OLIVEIRA, Myriam A. R. de.; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Op. cit.

Figura 22 - Imagem de N. S. das Mercês.
Madeira, entalhe e pintura. 1700-1725.
Altura 63 cm, largura 26,8 cm. Acervo do
Museu do Diamante, Diamantina, Minas
Gerais. Foto: Vanessa Teixeira.
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Figura 23 - Imagem de N. S. das Mercês. Madeira dourada
e policromada. Último quartel do século XVIII.
146x82cm. Igreja de N. S. das Mercês, Tiradentes, Minas
Gerais. O escultor era conhecido como “mestre de
Tiradentes”. Fonte: COELHO, Beatriz. Op. cit., p. 103.

Figura 24 - Imagem de N. S. da Piedade, séc.
XVIII, Portugal, terracota policromada.
Pertencente à Igreja das Mercês, Tiradentes,
Minas Gerais. Fonte: Museu da Liturgia.
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Figura 25 - Imagem de N. S. do
Parto, séc. XVIII, Minas Gerais,
tela encolada, madeira esculpida e
policromada, coroa em prata
lavrada. Pertencente à Igreja das
Mercês, Tiradentes, Minas Gerais.
Fonte: Museu da Liturgia.

Figura 26 - Imagem de N. S. das Mercês de
São João Del Rei, Minas Gerais, séc. XIX.
Foto: Vanessa Teixeira.
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Figura 27 - Imagem de N. S. das Mercês. Painel sobre pano, século
XVIII-XIX. Fonte: Museu do Diamante/Ibram, Diamantina, Minas
Gerais. Técnica de pintura à têmpera sobre tecido (linho). Altura 482
cm,
largura
254
cm.
Disponível
em:
http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervomuseologico/pintura-religiosa-4/. Acesso 09 jun. 2021. Uma
reprodução da imagem, em preto e branco, pode ser vista em: DEL
NEGRO, Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira
(norte de Minas). IPHAN: Rio de Janeiro, 1979.

Figura 28 - Caixa de esmola da
Senhora das Mercês. Catas Altas do
Mato
Dentro,
1797.
Madeira
policromada. Altura 34,5cm, largura
23,5cm, profundidade 11,5cm. Fonte:
Museu do Ouro/Ibram. Ficha Cadastral
de 27-03-1975; Ficha de Conservação e
Restauração de 07-11-1990; Ficha
Topográfica 1997. Disponível em:
http://museudoouro.acervos.museus.go
v.br/acervo/caixa-esmoler/. Acesso 09
jun. 2021.
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Figura 29 - Compromisso das Mercês. Autor
desconhecido. Catas Altas, 1794. Instituição de
guarda: AEAM, Dimensões: 34,2x22,5x1,5 cm
(Capa); 33,5x21,5 cm (Fólio). Crédito Imagens:
Márcia Almada; 2016. Disponível em:
http://iluminuras.art.br/categories/manuscritos/alb
ums/m_73-compromisso-da-irmandade-de-nossasenhora-das-merces/. Último acesso em 12 abr.
2020.

Figura 30 - Compromisso das Mercês, Manoel da
Costa Ataíde. São Bartolomeu, 1807. Instituição de
guarda: AEAM, Dimensões: 31x23,2x1,3 cm (Capa);
30,3x21,5 cm (Fólio). Crédito Imagens: Márcia
Almada;
2016.
Disponível
em:
http://iluminuras.art.br/categories/manuscritos/album
s/m_74-compromisso-da-confraria-a-senhora-dasmerces/. Último acesso em: 12 abr. 2020.
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Figura 31 - Imagem de N. S. das Mercês. Barcelona,
1667. Cf. Gozos de Nuestra Señora de la Merced
redencion de cautiuos christianos. Disponível em:
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000153170
Acesso em 30 ago. 2021.

Figura 32 - Imagem de N. S. das Mercês. Madri, 1738. Destaque para o manto aberto, comumente erguido por
anjos, sobre devotos e devotas, frades e membros da realeza, além do sol e do brasão da Ordem ao centro. Cf.
Canciones que acostumbran cantar en sus missiones los Padres Missionistas de los Conventos de Nuestra Señora
del Pilar en las Montañas de Jaca, del Santo Aparecimiento de Jesu Christo en el Desierto de Moratalla, del
Convento de Olmedo en Castilla la Vieja y de Burriana en el Reyno de Valencia del Real y militar orden de
Nuestra
Señora
de
la
Merced,
Redención
de
Canticos.
Disponível
em:
http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000056511&page=1. Acesso em 30 ago. 2021.
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Figura 33 - Imagem do Fr. Gonzalo Díaz de Amarante, de Marcus Orozco (1654-1707). Destaque para o cetro da
Virgem, os indígenas e a figura principal, São Gonçalo do Amarante, com brasão dos mercedários. Este foi orago
presente em igrejas das Mercês. "El Sieruo de Dios fr. Gonçalo Diaz de Amarante del R.l y Milit.r Orden de N.ª
S.ª de la Merced R.on de Caut.os murio en 27 de Enero de 1618." Disponível em:
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000032575. Acesso em 21 ago. 2021.

Figura 34 - Imagem de S. Raimundo Nonato, 1714. Cf. Compendio de la vida y milagros del glorioso Cardenal
San Ramon Nonat, del Real Orden de Nuestra Señora de la Merced... protector especial de las mugeres preñadas,
advogado de los labradores, y contra la peste. Con la novena del Santo y un breve tratado para llevar el christiano
su vida bien ordenada. P. Fr. Francisco Miguel de Echeverz de la misma religion. Disponível em: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000053728&page=1. Acesso em 31 ago. 2021.
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ANEXO B - Capelas das Irmandades das Mercês de Minas Gerais

Figura 35 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês Mariana,
Minas Gerais (aprox. 1769). Obra do construtor português
José Pereira Arouca. Localização: Rua das Mercês. Foto:
Vanessa Teixeira.

Figura 36 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês (aprox. 1778). Diamantina, Minas Gerais. Localização:
Rua das Mercês. Foto: Vanessa Teixeira. O guarda-mor José Soares de Araújo recebeu pagamento da
irmandade pelo risco da igreja. Cf. AEAD. Livro de Receita e Despesa (1770-1804), Cx. 373, bloco A, fl. 94v.
Em 1778 as obras foram iniciadas com o mestre carapina José Manoel Freire, para a construção da capelamor. Em 1784 já estaria parcialmente concluída, sendo realizada a festa da colocação da imagem da padroeira.
Entretanto, as obras seguiram até o século XIX. “Em 1784 demarcou-se o adro; em 1786 foi executado o
assoalhamento da nave; e em 1827 ampliou-se a nave”. PARIZZI, Patrícia Góes Barbosa; SANTOS, Antônio
Fernando (Coord). Igreja de Nossa Senhora das Mercês. In: Bens Tombados de Diamantina. Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, p. 70. “O retábulo, de fatura local, foi ajustado em 1787 com o
mestre Manuel Pinto Bessa, que, tendo falecido antes do término do trabalho, foi substituído por José da Silva.
Já a pintura do forro, em têmpera, de autoria de Manoel Alves Passos, é de 1794”. Ibidem, p. 72. Os altares
laterais de Nossa Senhora do Livramento e Santa Efigênia datam do século XIX. Outras imagens setecentistas:
São Joaquim, São Gonçalo Garcia e Nossa Senhora das Dores.
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Figura 37 - Fachada da Igreja das Mercês de Sabará, MG (ant. 1781, data em que foi reformada). Foto: Vanessa
Teixeira.

Figura 38 - Altar-mor da Igreja de N. S. das Mercês de Sabará, Minas Gerais (ant. 1781, data em que foi
reformada). Foto: Vanessa Teixeira. Ver mais informações no artigo “Igrejas e Capelas de Sabará”. ÁVILA,
Affonso. Op. cit., p. 21-66.
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Figura 39 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês de São João Del Rei, Minas Gerais (igreja original, aprox.17511757 – nova edificação aprox. 1818). Foto: Vanessa Teixeira.

Figura 40 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês de Tiradentes, Minas Gerais (aprox. 1770-1789). Foto: Vanessa
Teixeira.
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Figura 41 - Pintura de forro da capela-mor, de Manoel Victor de Jesus, de Tiradentes, Minas Gerais. O forro em
caixotão da capela-mor apresenta pintura de Manoel Victor de Jesus, com a temática da ladainha loretana,
reduzindo elementos iconográficos nos títulos de Maria Santíssima. SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula...,
op. cit., 234.

Figura 42 - Altar-mor no dia da Missa dos 800 anos da Ordem Mercedária, Igreja N. S. das Mercês e Perdões de
Ouro Preto, Minas Gerais. Fotos: Vanessa Teixeira.
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Figura 43 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês e Perdões de Ouro Preto, Minas Gerais (aprox. 1742, doada à
Irmandade em 1760), com destaque para o frontispício. Foto: Vanessa Teixeira.

Figura 44 - Fachada da Igreja de N. S. das Mercês e Misericórdia de Ouro Preto, Minas Gerais (aprox. 17711793). Foto: Vanessa Teixeira.
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ANEXO C - Inventário de Capelas, Mariana e Vila Rica
Relação das Alfaias
da Confraria de N. S.
das Mercês de
Mariana1891
Imagens
N. S. das Mercês
N. S. da Conceição
N. S. do Parto
Menino Jesus
Seis de N. Senhor
Crucificado
S. Pedro Nolasco
S. Raymundo
S. Antão Abade
S. José
S. Antônio
S. Sebastião
S. Roque
S. Bárbara
S. Manoel

Inventário da Irmandade de
N. S. das Mercês (Freguesia
Pilar, Vila Rica)1892

Inventário da Irmandade de N. S. das Mercês
(Freguesia de Antônio Dias, Vila Rica)1893

Imagens
S. Crucificado
N. S. com coroa de prata no
Trono
N. S. na sacristia com coroa de
prata
N. S. da Saúde com coroa de
prata
Outra do menino
Outra para peditório com coroa,
uma de N. S. e outra do menino
S. Raimundo Nonato
S. Pedro Nolasco, resplendores
de folha
S. Lourenço Martir
S. Antão Abade, resplendores de
folha
S. Catherina com resplendor de
prata
Duas Imagens do Deus Menino
com seu berço e com um
resplendor de prata

Imagens da Capela
Em 1812: Imagem do S. dos Perdões de sete
palmos
Imagem de N. S. das Mercês de altura de seis
palmos com sua vestimenta de seda branca, uma
capa e escapulário bordado que serve nos dias
festivos
Imagem de N. S. de dois palmos de altura com
seus paramentos de seda branca
Duas da Senhora em vulto, de um palmo
Uma Cabeça e mãos da Senhora
Imagem de S. Pedro Nolasco, com sua
vestimenta
Imagem de S. Raimundo com seus paramentos e
insígnias, e duas sobrepelizes
Imagem de vulto da S. da Saúde com três mantos,
um de galacé, outro de seda azul, e outro de seda
cor de pérola com ramos encarnados circulado
com galão cor de ouro
Três imagens: Jesus, Maria e de José: a de Jesus
de dois palmos de altura, a de Maria e José de
três palmos, todas paramentadas, e com as suas
insígnias
Imagem de S.to Antão Abade, paramentada, de
três palmos
Imagem de S. Lourenço, paramentada e com suas
insígnias, de três palmos e meio
Imagem de S.ta Catharina paramentada, e com
suas insígnias, de dois palmos e meio
Imagem de S. Francisco de Assis de vulto com
suas insígnias, de um palmo
Imagem de S.to Antônio de Lisboa de um palmo
Três imagens mais da S. da Saúde de Vulto, de
hum palmo de altura com suas coroas, e alias
duas sem mantos
Três quadros de N.S. da Saúde
Um dito de N. S. das Mercês

Itens diversos:
Dois missais
Cálix de prata com sua patena e
colher
Ambula de prata com sua
coberta de seda
Chave de sacrário dourada e
outra prata
Um par de galhetas de vidro com
prato
Outro de estanho
Outro sem prato
Casula branca e uma com seus
pertences
1891

AHCSM. Inventário da Igreja de N. S. das Mercês. Cód. 154, auto. 3248. Mariana, 27 de Fevereiro de 1855.
APNSP-OP. Inventário, 1806-1809. Irmandade de N. S. das Mercês e Misericórdia de Vila Rica. Termos,
Deliberações, Entradas e Profissões, 1754-1806, v. 0042, microfilme 071/0468-0609. Em termo mais antigo, de
09 de janeiro de 1788, um inventário aparecia bem mais reduzido: uma toalha com renda em roda, um castiçal de
estanho pequeno, uma enxada, um tabuleiro de tábua, um tamborete, uma mesa, duas opas, estando emprestados
uma toalha nova com renda, uma alva nova, todo o aparelho da tumba de belbute preto com estola e um livro de
encomendação. Outros termos foram confeccionados para listagem e conferência dos bens em momento de
mudança de Mesa Administrativa, com elementos acrescidos e retirados.
1893
APNSCAD. Irmandade de N. S. das Mercês e Perdões de Vila Rica. Nº 7.10.1. Inventário, 1812-1823, cx. 06,
prat. 42, est. 09. Em conferência posterior, alguns itens foram modificados e outros sofreram alterações, como de
pesos e medidas. Além da realização de reunião para listagem e conferência, houve a confecção do auto de
inventário de bens e alfaiais em 1814, nas casas de morada do Desembargador Antônio José Duarte de Araújo
Gondim, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, Ouvidor Geral, Corregedor desta comarca, e Provedor da
Fazenda dos Defuntos e Ausentes Capelas e Resíduos, nesta Villa e seu Termo, sendo o tesoureiro responsável o
Tenente Agostinho Duarte da Silveira, sendo seu antecessor já falecido Ventura da Costa Rangel. Outros
inventários foram confeccionados posteriormente.
1892
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Trastes de Prata
Coroa grande de Nossa
Senhora
Cálix
Cinco Resplendores
Coroa de espinhos
Coroa pequena
Par de brincos com
pedras brancas

Trastes de Cobre
Cálix dourado
Lâmpada
Caldeirinha de Água
Benta
Seis Campainhas

Outras duas, uma branca e
vermelha e outra verde e roxa
Três bolsas de várias cores de
corporais
Seis véus de cálix de todas as
cores
Sete sanguinhos
Estola preta para enterros e
branca, com manipulo
Capa de asperges branca
Manto e capa rica
Um em bom uso, três usados e
velhos, um sem capa
Duas cabeleiras
Três camisas de N. S.
Três saias de seda de várias cores
Três corporais (pares)
Duas palas brancas com sua
renda
Três alvas
Três amitos
Quatro cordões
Dois frontais, roxo e branco
Pavilhão de seda branca com
franja de ouro
Cinco pedaços de seda branca
com seus ramos
Duas pedras de ara
Vaso de estanho para o lavatório
Vara de prata para o peditório
Duas
bacias
de
estanho
(peditório)
Uma cruz de pau com sua manga
preta
Outra nova para se compor
Um esquife novo
Quatro panos pretos com galão e
franja de retrós amarelo de
esquife
Quatro almofadas
Quatro forquilhas
Dois soquetes de sepultura
Caixão grande com três gavetas
e dois armários na sacristia
Caixão pequeno para a cera
Mesa grande com sua gaveta no
consistório
Duas mesas pequenas
Duas credencias
Quatro bancos
Andor de N. S.
Cadeirinha de cobre para água
benta
Seis castiçais de pau pintado
com sua cruz
Imagem e resplendor de prata, e
banqueta
Quatro arandelas dos nichos
Quatro castiçais de estanho
(pequenos)

Menino Deus no seu presépio sem vidro
Imagem de N.S. da Soledade para encarnar
Em 1820: Dois sudários, para os altares em 5ª fr.ª
Santa
Em 1821: Imagem de N. S. das Mercês de três
palmos, que se acha no Oratório no consistório.
Imagem do S. Crucificado com seu oratório e
duas cortinas de ló
Em 1823: Imagem do S. Crucificado sem cruz,
cravo nos pés
Coroas, resplendores e trastes de prata
Diadema do Sr. dos Perdões, pesa sessenta e oito
oitavas
Coroa das Mercês do Altar que pesa oitenta e oito
oitavas
Tarja do Escapulário da Imagem, pesa quatorze
oitavas
Coroa grande da Imagem, pesa cento e dez
oitavas
Outra coroa da Imagem pequena das Mercês,
pesa cinco oitavas
Resplendor de S. Pedro Nolasco, pesa trinta e
seis oitavas
Resplendor de S. Raimundo, pesa sessenta e
quatro oitavas
Coroa da S. da Saúde, a maior, pesa quarenta e
três oitavas
Coroa da Imagem pequena da mesma Senhora,
pesa três oitavas
Coroa da Imagem pequena, pesa quatro oitavas e
três quartos
Outra coroa da outra Imagem da d.a S., pesa
cinco oitavas
Resplendor do Menino da S. da Saúde do Altar,
pesa três oitavas
Resplendor de S. Francisco de Assis que pesa
seis oitavas e meia
Diadema da Imagem de Sta. Catharina, pesa três
oitavas
Resplendor e cruz da Imagem de S. Antônio, e
resplendor do Menino Deus que pesa tudo cinco
oitavas
Vara de prata lisa com uma Imagem da Senhora
no alto dela, que pesa uma Libra e meia, e vinte
e quatro oitavas
Turibulo e naveta de prata lavrados, pesa três
libras e quarta
Par de botões de pedra branca, em prata, nos
punhos de N.S.
Coração de prata com pedras encarnadas que
pesa três quartos e seis vinténs
Crucifixos, castiçais e palmas
Cruz de talha prateada com seus raios
Três cruzes verdes com sua Imagem
Cruz com Imagem de mais de um palmo e com
cravos de prata
Seis castiçais lavrados e prateados de quatro
palmos
Quatro Bustos prateados, se aparelha com os
castiçais
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Trastes de Ferro
Terso de fazer Hóstias
Terso de cortar
partículas
Alavanca
Enxada

Duas capas do S. Pedro e S.
Raimundo
Oito Livros da Irmandade
Campainha
Lâmpada de pau
Lampião do mesmo
Oito opas velhas – uma em bom
uso
Duas escadas, grande e pequena
Dois sinos, grande e pequeno
Duas moradas de casas na
Ladeira de S. José
Oito varas de galão de ouro
partido
Dossel encarnado e outro branco
Duas sobrepelizes de S.
Raimundo e duas murças usadas
Alva e manipulo e duas
almaticas de S. Lourenço
Duas toalhas de renda do altar
Duas outras com seu uso e duas
outras de purificar
Dois purificadores do altar
Cofre da irmandade com três
chaves
Par de brincos de prata com seu
laço com pedra encarnada
Laço de ouro com diamantes
Brincos pequenos de pedra
branca
Par de brincos grandes de prata
com pedras brancas, par de
brincos pequenos de ouro com
pedra vermelha, par de brincos
pequenos de ouro com pedra
vermelha
Flor de prata com pedra
vermelha
Laço de ouro grande com pedra
vermelha, e outro pequeno de
ouro com pedra amarela
Pertencente à obra:
Uma corrente de ferro grossa
Um moitão chapado de ferro
Uma alavanca do mastro
Uma enxada de ferro
Uma corda grossa
Um sarilho com seus pertences
Barril com quatro arcos
Dois apagadores
Um risco da obra

Quatro castiçais pintados de azul, com frisos de
ouro de dois palmos, e dois pequenos do mesmo
feitio
Seis castiçais de estanho de dois palmos
Seis de jacarandá de dois palmos.
Dois castiçais pequenos de estanho
Cruz grande com seus seriais lavrados e
prateados
Cruz de jacarandá refendida com sua manga roxa
Em 1821: Quarenta e dois Castiçais de pau lisos
pintados
Quatro palmas grandes prateadas
Banqueta, duas Palmas e cruz
Em 1822: Banqueta, quatro palmas e cruz com a
Imagem do S. Crucificado com seus cravos com
as cabeças de pedra e diadema de prata com uma
pedra encarnada no meio, dourado de ouro
Vasos Sagrados, Ornamentos de Missa e mais
Pertences
Ambola de prata, dourada por dentro, com seu
véu de seda branca, com galão de ouro.
Cálix de prata dourado por dentro, com sua
palma
Patena de prata, também dourada por dentro
Três pedras de ara
Mesa de corporais
Véus de cálix: dois brancos, dois roxos e um
verde
Duas palas de diversas cores
Três bolsas de corporais da mesma forma
Três purificadores
Par de galhetas de vidro, com colher de prata
dourada por dentro
Outro par de metal branco
Chave da portinha do sacrário, de prata dourada,
fita de galão legitimo cor de ouro
Casula de seda branca lavrada com esfregulha de
ouro: estola, e manipulo
Outra casula de galacé, com esfregulha de prata
de ouro estola e manipulo
Outra de Damasco branco e encarnado, com
galão de ouro: estola e manipulo
Outra de chamalote roxo, estola e manipulo
Um Amito de pano de linho
Alva e um cordão
Capa de asperges de seda branca [usada]
E outra de veludo preto e a estola com galão e
franja cor de ouro legítimo [nova]
Dois Missais Romanos
Casula de chamalote encarnado
Alfaias e outros trastes de fazenda
Frontal de Damasco carmesim, com galão e
franja de prata, e outro de galacé com galão de
prata e sem franja
Outro de camelão branco, com galão
Outro de chamalote roxo, e verde, com
esfregulha de prata, e outro de damasco roxo,
com franja de retrós
Pano de estante de damasco branco e encarnado
com galão de ouro
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Ornamentação
Casulas com seus
pertences
Vestido de seda da
Nossa Senhora
Capa Escapulário e
Bentinhos da mesma
Senhora
Habito de S. Raimundo
Duas calças de sede
verde

Outro de galacé com galão e franja de prata
E outro de damasco encarnado, com franja de
retrós
Portada de cortinas de damasco encanado,
circulada com cadarço amarelo, com que se forra
o dossel
Outra portada pequena de seda branca forrada do
sacrário
Duas toalhas de altares novas e finas com suas
rendas
Quatro toalhas de certanha com sua renda
Cinco de pano de linho também com renda [das
de algodão novas de altares]
Outra de comunhão também de pano de linho
[três das de cana de algodão com suas rendas
novas]
Três pares de cortinas brancas de cada altar
Cinco Livros: Ritual e Compêndio, um de lançar
cardeais e dois de encomendar defuntos
Túnica, e capa azul clara, para o ermitão
Tarja bordada com fio de ouro e prata para o Rev.
Comissário
Duas Mesas de corporais
Toalha de purificações
Toalha de comunhão de algodão
Toalha de altar de pano com sua renda
Toalha para o S. Bom Jesus dos Perdões [com
fita roxa]
Toalha para o altar mor com sua renda
Murça de S. Raimundo de seda amarela
Camisas de N. S., uma sem renda e duas com
renda
Duas saias
Ambito grande
Duas toalhas de credencias novas
Pavilhão de seda branca forrado de vermelho,
altar da Saúde
Frontal de ceda branca, com franja e galão de
ouro
Pavião do sacrário da mesma seda com franja de
ouro, e esfregulha cor de ouro
Estola verde para se tingir de roxo
Colcha de cetim carmesim
Uma dita de seda de Ramos
Vestimenta de S. Lourenço de seda encarnada
Vestimenta de S. Catharina de seda encarnada
Túnica de S. Raimundo
Serial grande prateado de mulla caxeta que está
na capela mor
Trastes de Metal
Sino grande
Sino que pesa seis arrobas e meia
Garrida que pesa duas arrobas
Campainha grande
Outra pequena
Quatro bacias de cobre, com que se tiram
esmolas
Uma de estanho para o mesmo fim
Caldeirinha de estanho
Vaso de estanho
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Pavilhão com franja de
ouro
Três alvas com renda
Dez toalhas de linho

Transporte
Quarenta castiçais de
pau torneados
Cruz dourada
Estantes de Missal
Dois seriais
Três bancos
Duas credenciais
Banqueta dourada
Quatro Placas douradas
Dois Frontais pintados

Trastes de pau
Esquife
Livros
Dois Missais
Livro de Novenas

Coroa de cobre lavrada, de N. S. das Mercês,
hoje Dourada
Lâmpada de latão
Quinze tarjas de estanho pintadas para as tochas
Guinchos de bronze do lavatório
Cânula de hóstias
Doze arandelas de ferro de se pôr cera
Duas balanças de meia libra, com seus marcos
Outra balança de quarta, também com seu marco
Campainha
Dois martelos de armar
Trastes de Madeira
Armário grande
Dois caixões de se guardar cera, com travessas
de encosto
Cinco bancos lisos
Três bancos de encosto
Quatro confessionários
Arquivo onde se guardam os papéis da
Irmandade
Painel de N. S. das Mercês
Espelho com sua grade de madeira pintada
Três mesas de serventia da capela
Três tamboretes de almofadas
Dois lampiões dos altares
Oito placas com suas arandelas de ferro
Uma sacra e duas estampas de Evangelho e
Epistola
Esquife de jacarandá com sua coberta de veludo
preto e branco, e quatro cintas
Três tabuleiros de seis palmos e quatro forquilhas
Escada pequena
Dois sinetes, um de N. S. das Mercês, e outro da
Saúde
Cinteiro e prato tudo de pau
Estante do altar
Caixa grande de cinco palmos e meio com suas
molduras de guardar a roupa de N. S.
Uma lisa de guardar cera
Trastes de Ouro
Laço de ouro maciço com o peso de uma oitava
e quarto
Par de brincos com diamantes que pesa três
oitavas e quarto
Anel de ouro com pedra topázio, pesa três
quartos e sete vinténs
Par de brincos de ouro que pesa uma oitava três
quartos
Roseta de orelha, de ouro com pedras de águas
marinhas que pesa uma oitava
Imagem da Conceição de ouro, que pesa meia
oitava
Brincos de ouro que pesam uma oitava
Laço de ouro, peso de três quartos e quatro
Fio de contas de ouro, peso quinze vinténs
Relicário de prata com pedras
Imagem do S. dos Passos com vidro, peso cinco
oitavas e quarto
Três flores de pedras em prata, peso de 10 oitavas

