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RESUMO 

Oliveira, Monalisa Pavonne. Devoção e poder: a Irmandade do Santíssimo Sacramento 
do Ouro Preto (Vila Rica, 1732-1800). / Monalisa Pavonne Oliveira – 2010. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais, Departamento de História. Programa de Pós-Graduação em 
História. 
 

A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Ouro Preto foi fundada em 1712. Esta 
associação religiosa de leigos era responsável pela guarda e promoção do culto da 
eucaristia, a hóstia consagrada. Em outras palavras, representava o Corpo de Cristo, 
parte mais importante da liturgia católica, em que se rememora a Santa Ceia e a 
Ressurreição. Ademais da guarda da eucaristia, a Irmandade era responsável pela ereção 
das igrejas matrizes, nas quais, por conseguinte, o Santíssimo Sacramento ocupava o 
altar-mor, representando a importância da hóstia consagrada e o poder régio português 
nas diferentes partes da Metrópole e do Império. Analisamos as estruturas 
organizacionais e o funcionamento da Irmandade do Santíssimo Sacramento valendo-
nos de seu Compromisso, datado de 1738. A partir da documentação da Irmandade, 
arrolamos os nomes dos dirigentes da instituição no período proposto. Tendo em vista a 
importância da Irmandade para a região, acreditamos que ela agregava membros da elite 
local: elite econômica, pois, para ingressar e manter-se no Santíssimo, era necessário 
pagar altas taxas, tanto para o assento nos livro de entrada quanto de anuais; elite 
política, porque muitos irmãos exerceram também cargos na Câmara Municipal de Vila 
Rica; e, finalmente, elite social, já que, para ingressar na Confraria, era necessária a 
comprovação da pureza de sangue. Dessa forma, buscamos por meio do método 
prosopográfico traçar o perfil dos componentes da Mesa gestora a partir de testamentos 
e inventários. O estudo da Irmandade do Santíssimo Sacramento pode contribuir para 
um melhor entendimento da organização e da atuação de instituições de destaque no 
século XVIII, bem como para o melhor conhecimento das elites coloniais locais. 

 

 

Palavras-chave: Irmandade, Santíssimo Sacramento, Vila Rica, Século XVIII, 
Prosopografia, Elites locais.  
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ABSTRACT 

Oliveira, Monalisa Pavonne. Devoção e poder: a Irmandade do Santíssimo Sacramento 
do Ouro Preto (Vila Rica, 1732-1800). / Monalisa Pavonne Oliveira – 2010. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais, Departamento de História. Programa de Pós-Graduação em 
História. 
 

The Holy Sacrament Brotherhood of Ouro Preto was founded in 1712. The secular 
religious association was responsible for preserving and promoting the Eucharist, the 
Holy Bread that represented the Body of Christ – the most important part of the catholic 
liturgy, recalling the Last Supper and the Ressurrection. In addition to preserve the 
Eucharist, the Brotherhood was responsible for building main churches where the Holy 
Sacrament occupied the high altar, representing the significance of the sanctified Holy 
Bread and the power of the Portuguese regency over different segments of the 
Metropolis and of the Empire. We analyse the organization structure and functioning of 
the Holy Sacrament Brotherhood through their Compromisse Agreement  dated back to 
1738. According to the Brotherhood documents we compiled the leaders’ names during 
the period we proposed to research. We believe that, considering the Brotherhood 
importance for the region, they aggregated local elites representatives: economic elite, 
since to get into and to participate in the Holy Sacrament it was necesssary to pay high 
fees either to be registered in the official book or for the annuities; political elite, since 
many priests also occupied assigned positions at the Municipal Chamber of Vila Rica; 
and social elite, since prior to be accepted by the Brotherhood it was necessary to prove 
a pureblood lineage. Consequently, adopting the prosopographical method we 
accomplished to draw the profile of the Board Table  based on inventories and wills. 
The research on the Holy Sacrament Brotherhood can contribute to a better 
understanding of the organization and the role of remarkable institutions during the 
XVIII century, as well as to improve the knowledge of local colonial elites. 

 

Key-words: Brotherhood, Holy Sacrament, Vila Rica, XVIII century, Prosopography, 
Local elites. 
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Introdução1 

O estudo das irmandades religiosas em Minas Gerais no século XVIII foi e 

continua sendo foco privilegiado de pesquisadores. Esta assertiva pode ser verificada 

pelo grande número de trabalhos produzidos sobre o tema. A atenção voltada para as 

associações religiosas, em especial as mineiras, deve-se pela importância dessas 

instituições na vida das sociedades urbanas setecentistas, em especial, a sociedade que 

vivia na região mineradora, pois, as irmandades são muito mais do que instituições 

religiosas, são instituições a partir das quais se pode depreender diferentes instâncias da 

vida social local, nos ritos funerários, no estabelecimento de redes sociais, no sistema de 

crédito, na afirmação social, etc. 

Diferentes aspectos, não apenas ao que se referem à fé católica, chamaram a 

atenção de historiadores ao longo tempo, o que resultou em trabalhos com vieses 

bastante diversificados sobre tais instituições, tornando possível um maior 

aprofundamento na análise da sociedade setecentista da América portuguesa, pois, 

pensamos nas irmandades como instituições que reproduziam no seu interior os 

preceitos políticos e sociais vigentes. 

Dessa forma, o presente trabalho dedica-se ao estudo da Irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Vila Rica, no século 

XVIII, com o intuito de compreender a atuação desta instituição como instância de 

poder político e religioso no período colonial, para tanto, reconstituiremos o perfil dos 

dirigentes da irmandade, para uma maior compreensão e aprofundamento da análise das 

elites dos locais e da importância desta irmandade para a região. 

Inicialmente pensamos em estudar a Irmandade do Santíssimo Sacramento entre 

os anos de 1748 e 1798: durante o século XVIII, mas após a fundação do Bispado de 

Mariana em 1745 – uma iniciativa política e religiosa visando organizar uma população 

que se instalara na região havia aproximadamente meio século. O Bispado, durante os 

40 anos escolhidos para a pesquisa, teve apenas dois bispos a sua frente, Dom Frei 

Manuel da Cruz (1748-1764) e Dom Frei Domingos da Encarnação Pontevel (1793-

1798), permanecendo por 14 anos em estado de Sé Vacante, embora alguns bispos 

                                                             
1 As referências bibliográficas que remetem a material disponibilizado on-line só terão indicados seus 
endereços virtuais na seção “Fontes e bibliografia”, mas não nas notas de rodapé. Essa medida tem como 
objetivo não poluir as notas com constantes vazios e quebras de linha. 
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tivessem sido nomeados para assumi-lo. Dessa forma, nossa intenção era analisar a 

irmandade e sua atuação religiosa e social comparando os períodos de Sé Vacante com 

os de efetiva presença dos bispos na região. Mas não encontramos informações na 

documentação que nos possibilitassem estabelecer este paralelo.  

Esse primeiro recorte cronológico foi estabelecido anteriormente ao contato com 

as fontes. Geralmente, as balizas cronológicas são pensadas antes de se analisar as 

fontes para que haja um foco na busca por elas. Porém, depois da verificação de um 

maior contato com as fontes e da averiguação das suas condições, decidimos, por 

questões práticas e operacionais, estender o período a ser estudado. Em vez de limitá-lo 

entre os anos de 1748 e 1798, optamos por ampliá-lo para o período compreendido entre 

os anos de 1732 e 1800. A documentação anterior ao ano de 1732 está bastante 

deteriorada e ilegível, o que dificulta a sua compreensão; assim sendo, privilegiamos a 

documentação datada a partir de 1732, pois é a partir de quando as fontes são de mais 

fácil leitura. A Irmandade do Santíssimo Sacramento foi fundada em 1712 e seu 

primeiro compromisso, encontrado no Arquivo do Museu Casa dos Contos, data de 

1738. Os compromissos, como se sabe, são os documentos que definem a estrutura 

organizacional desse tipo de instituição e, portanto, tendem a ser contemporâneos à sua 

fundação. No entanto, infelizmente, a versão de 1738 foi a primeira que encontramos. 

O período entre 1732 e 1800 foi estabelecido em razão do documento chamado 

Eleições e Termo de Ajustes, documentação em que se encontram os nomes dos Oficiais 

da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento. A listagem dos nomes dos Oficiais, 

juntamente com o compromisso da irmandade, formaram o ponto de partida da 

pesquisa; por este motivo essa fonte é tão importante para o nosso trabalho, já que nos 

propusemos a estudar a elite da instituição. Os cargos dos Oficiais eram o de Provedor, 

Escrivão, Procurador, Tesoureiro, Andador e Zelador da Bacia; este último não está 

descrito no compromisso da irmandade, mas está presente na lista das eleições anuais.  

A partir da listagem feita através das eleições anuais para a Mesa, registrada no 

documento denominado Eleições e Termo de Ajustes, arrolamos 309 nomes dos Oficiais 

da Mesa entre os anos de 1732 e 1800. Após feita esta lista base, buscamos documentos 

referentes a estes oficiais, procuramos os seus testamentos, inventários e possíveis ações 

cíveis em que tivessem sido autores ou réus. Encontramos 12 inventários, 4 testamentos 

e uma ação cível. O terceiro passo foi cruzar os nomes dos Oficiais da Mesa com os dos 

camaristas da Câmara Municipal de Vila Rica; dos 309 nomes apenas 40 foram 
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encontrados entre os oficiais da Câmara, aproximadamente 13%. Apesar desse número 

parecer relativamente pequeno, os irmãos do Santíssimo que também fizeram parte da 

Câmara foram eleitos para ocupar cargos camarários por diversas vezes. O exercício de 

um cargo na Câmara era por um período de um ano e não era remunerado.  

Desse modo, nos utilizamos de diferentes fontes para traçar o perfil dos irmãos 

da Mesa diretora do Santíssimo. A primeira lista base foi feita a partir das Eleições e 

Termo de Ajustes; este documento pode ser encontrado microfilmado no Arquivo do 

Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto/MG. A documentação cartorária, inventários, 

testamentos e ações cíveis, estão disponíveis no Arquivo Histórico do Museu da 

Inconfidência (Casa do Pilar), também em Ouro Preto/MG. A documentação consultada 

concernente à irmandade, além das Eleições e Termo de Ajustes, foi composta pelo 

Compromisso, que também encontra-se microfilmado no Arquivo do Museu Casa dos 

Contos. 

A Irmandade do Santíssimo Sacramento era uma instituição que agregava 

membros da elite, o que significava, no século XVIII, ser homem branco que pudesse 

comprovar pureza de sangue e que, se possível, fosse rico, pois para a participação na 

Irmandade era imprescindível contribuição financeira; nem sempre os dois fatores 

caminharam juntos, mas, em tese, esses eram os requisitos para participar da instituição. 

Essa elite local que se reunia na Irmandade do Santíssimo participava também de outras 

instituições religiosas, como as Ordens Terceiras, e de instituições políticas, como as 

Câmaras Municipais, como mostramos anteriormente. Dessa forma, além de pensarmos 

a irmandade por sua importância religiosa, pois era a responsável por difundir o culto da 

Eucaristia, o Corpo de Cristo, pensamos a Irmandade do Santíssimo como um espaço 

em que se estabeleciam redes de amizade e influência e, principalmente, como meio de 

distinção social, já que o ingresso era restrito a uma pequena parcela da população. 

Nessa perspectiva, a hipótese levantada neste trabalho é que o perfil dos 

membros diretores da Irmandade do Santíssimo Sacramento aponta para o fato de que, 

sendo brancos e portadores de pureza de sangue, compunham a camada dos homens 

bons e de governança da vila. Nesse sentido, acreditamos que a Irmandade era uma 

instância decisiva da administração civil e eclesiástica local, o que coaduna-se com seu 

papel nas procissões de Corpus Christi e na ereção de paróquias, como veremos mais 

adiante no segundo capítulo. 
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A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Rica, assim como a Santa Casa 

de Misericórdia da Bahia – outro exemplo de associação religiosa destinada à elite –, 

era composta por homens brancos da elite local, sendo alguns deles, ao mesmo tempo, 

dirigentes políticos. Os membros da Misericórdia da Bahia provinham de uma 

“aristocracia da terra, de proprietários de fazendas de plantações e de gado”.2 

 Segundo Russel-Wood, os irmãos da Misericórdia da Bahia eram divididos em 

dois grupos: 
O primeiro era a aristocracia rural, cuja riqueza e prestígio viera do cultivo 
da cana-de-açúcar ou da criação de gado. (...) O segundo grupo pode ser 
denominado a ‘haute burgeoisie’. Seus representantes gozavam de muitos 
privilégios da aristocracia, mas faltava-lhes o prestígio social baseado na 
tradição da classe.3  

Portanto, partimos do pressuposto de que as irmandades compostas por membros 

da elite congregavam indivíduos que também faziam parte dos grupos dirigentes locais, 

indivíduos estes que participavam das decisões políticas e das atividades econômicas da 

vila, desempenhando, inclusive, um papel ativo no sistema de crédito. 

A escolha do tema se deu primeiramente pela grande quantidade de associações 

religiosas leigas na região das Minas, especialmente em Vila Rica, e pela grande 

quantidade de fontes primárias encontradas. A partir da consulta de acervos on line de 

diversas bibliotecas de universidades e do banco de teses da Capes, nos quais achamos 

um número reduzido de publicações sobre Irmandades do Santíssimo Sacramento, 

podemos afirmar que este trabalho se justifica na medida em que há uma lacuna na 

produção historiográfica referente ao tema. Embora os estudos sobre irmandades sejam 

abundantes, os trabalhos publicados sobre as Confrarias do Santíssimo são escassos, 

principalmente quando comparados, por exemplo, com aqueles dedicados às 

Irmandades de N. S. do Rosário. Desse modo, este estudo pode trazer uma contribuição 

para o entendimento de como os grupos dirigentes em Minas se constituíram e se 

sedimentaram. 

O historiador Caio César Boschi, em artigo recente, também chama a atenção 

para essa lacuna historiográfica: 
observe-se que a absoluta preponderância, quase que exclusividade, das 
pesquisas sobre as irmandades coloniais brasileiras se concentram naquelas 
que foram criadas e promovidas por negros e mulatos. São raros, na atual 

                                                             
2 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e Filantropos: a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550-1775. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1981, p.90. 
3 Ibidem, p. 96. 
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historiografia brasileira, os estudos dedicados às associações leigas de 
brancos.4 

 A grande quantidade de trabalhos sobre instituições compostas por negros e 

pardos reafirma a importância do tema para a historiografia. Entretanto, é preciso 

também estudar melhor irmandades brancas ricas em fontes primárias, mas 

negligenciadas pelos pesquisadores ao longo dos anos. 

 Em busca no banco de teses on line no sítio da Capes a partir da palavra-chave 

irmandade, encontramos 65 trabalhos entre os anos de 1988 e 2007 referentes ao tema: 

35 eram sobre irmandades de negros, dentre eles 15 dedicados à Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário; 15 trabalhos sobre irmandades de brancos, sendo sete sobre a Santa 

Casa de Misericórdia; e seis sobre trabalhos que abrangiam diferentes irmandades. Com 

relação à Confraria do Santíssimo Sacramento, foram encontrados apenas dois trabalhos 

com recorte temporal estabelecido no século XIX. Embora a lacuna historiográfica seja 

o suficiente para justificar a pesquisa aqui empreendida, nosso objeto tem ainda 

relevância manifesta pela grande quantidade de fontes primárias e pela grande 

importância política e religiosa que a instituição adquiriu no século XVIII. 

Para conhecer melhor esta instituição, sua importância na vida política, 

econômica e social local, analisaremos o perfil dos irmãos da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, para tanto, lançaremos mão da prosopografia, conhecida, grosso modo, 

como o exercício da biografia coletiva. O método prosopográfico visa reconstituir a 

atuação de determinado grupo na sociedade a ser estudada inserindo-o em seu contexto 

histórico, isto é, no quadro dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos etc. de sua 

época e de sua região. O primeiro passo do estudo prosopográfico consiste em efetuar 

uma análise das condições materiais e da posição dos indivíduos no seio do seu grupo 

social específico e no conjunto da sociedade. Desse modo, é importante estudar pessoas 

formadas em camadas semelhantes da sociedade e consideradas como membros de uma 

mesma coletividade. De acordo com Bulst, 
de uma maneira geral, podemos dizer que as estruturas políticas e sociais de 
certos grupos, fenômenos, como a continuidade e a descontinuidade, a 
ascensão e declínio de sistemas políticos, de instituições eclesiásticas ou 
seculares, a ação política, a mobilidade social, a transformação social e tantos 
outros, não podem ser analisados com precisão sem o conhecimento prévio 
das pessoas. É apenas graças a esse conhecimento que é possível relacionar 
diferentes grupos, considerando que certos indivíduos se encontram 
freqüentemente no campo de ação de mais de um grupo. O fato de que, neste 

                                                             
4 BOSCHI, Caio César. Espaços de Sociabilidade na América Portuguesa e historiografia brasileira 
contemporânea. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 22, nº 36, jul/dez 2006, p. 13. 
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contexto, as pessoas tenham moldado as instituições e tenham sido também 
por elas impregnadas, deve ser levada em consideração em cada análise 
prosopográfica.5 

Segundo Heinz, a prosopografia, ou método das biografias coletivas, pode ser 

considerada um método que utiliza um enfoque de tipo sociológico em pesquisa 

histórica, buscando revelar as características comuns (permanentes ou transitórias) de 

um determinado grupo social em todo o período histórico. As biografias coletivas 

ajudam a elaborar perfis sociais de determinados grupos sociais, categorias profissionais 

ou coletividades históricas.6 Ainda na perspectiva de Heinz, o autor cita Lawrence Stone  
A prosopografia é a investigação das características comuns do passado de 
um grupo de atores na história através do estudo coletivo de suas vidas. O 
método empregado consiste em definir um universo a ser estudado e então a 
ele formular um conjunto de questões padronizadas – sobre nascimento e 
morte, casamento e família origens sociais e posições econômicas herdadas, 
local de residência, educação e fonte de riqueza pessoal. Ocupação, religião, 
experiência profissional e assim por diante (...). O propósito da prosopografia 
é dar sentido à ação política, ajudar a explicar a mudança ideológica ou 
cultural, identificar a realidade social, descrever e analisar com precisão a 
estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos que se dão no 
seu interior.7 

Em resumo, a prosopografia busca delimitar um conjunto social a partir de um 

ou vários critérios e estabelece, a partir dele, um questionário biográfico cujas variáveis 

servirão para a descrição de sua dinâmica privada, pública, ou mesmo cultural, 

ideológica e política.8 

Tânia Maria T. B. da Cruz cita em seu trabalho algumas perguntas que compõem 

os questionários de análise utilizados pelos historiadores vinculados ao método 

prosopográfico e a seus objetos de pesquisa: qual a estrutura do grupo examinado? 

Quais as funções políticas mais presentes entre os membros do grupo? Qual a sua base 

econômica? Qual seu estilo de vida? Quais as atividades e valores mais importantes? 

Como foram educados?9 Partindo dessas questões, o grupo delimitado em nosso 

trabalho são os membros da Mesa diretora da Irmandade do Santíssimo Sacramento, em 

especial os oficiais da Mesa. A Mesa era composta por quatro cargos: o Provedor, o 

Procurador, o Escrivão e o Tesoureiro. Consideramos neste trabalho que as pessoas que 

                                                             
5 BULST, Neithard. Sobre o objeto e o Método da Prosopografia, politeia: História e Sociedades, v. 5 n. 
1, 2005, p. 58. 
6 HEINZ, Flávio M, por uma outra história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 9. 
7 Ibidem,  p. 9. 
8 CHARLE, Christophe. “Como anda a história social das elites e da burguesia? Tentativa de balanço 
crítico da historiografia contemporânea”. In: HEINZ, Flávio (Org.), por uma outra história das elites. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 41. 
9 FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone. “História e Prosopografia”. 
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assumiram tais cargos faziam parte da elite política e religiosa de Vila Rica no 

Setecentos. A partir da leitura dos documentos analisados até o presente momento, 

podemos constatar que esse grupo fazia parte também da elite econômica da região. 

Desse modo, nos utilizaremos do ponto de vista de Heinz que pensa o conceito 

de elite como um termo empregado num sentido amplo e descritivo, que faz referência a 

categorias ou grupos que parecem ocupar o “topo” de “estruturas de autoridade ou de 

distribuição de recursos”. Assim sendo, consideramos o grupo delimitado pela pesquisa 

como parte da elite religiosa, pois na instituição da qual participavam, vinculada ao 

catolicismo, compunham a Mesa gestora; da elite política, porque muitos dos oficiais da 

Mesa ocuparam cargos camarários em Vila Rica; e, finalmente, da econômica, como 

sugerem testamentos e inventários dos irmãos, bem como os documentos da própria 

irmandade em que há registro de contribuições. 

 Tendo em vista os pressupostos teóricos, o recorte cronológico e as motivações 

pela escolha do tema, optamos por analisar a Irmandade do Santíssimo Sacramento 

tanto pelo aspecto religioso, motivo pelo qual a instituição foi fundada, quanto pelos 

aspectos políticos e sociais, pois consideramos a Irmandade do Santíssimo como um 

lócus de poder na região, ou seja, para além das suas funções religiosas a irmandade 

interferia na vida política e social de Vila Rica, em especial no que diz respeito à 

distinção social. Como era uma instituição que agregava membros da elite vilarriquenha 

e os requisitos para o ingresso eram bastante rígidos, acreditamos que a irmandade era 

um espaço de afirmação social, pois, como veremos ao longo do trabalho, não somente 

as posses eram o suficiente para dar uma posição de destaque ao indivíduo na sociedade 

estamental setecentista da América lusa.  

Nesse sentido, no primeiro capítulo trataremos das irmandades como um meio 

de distinção social, analisando exemplos de irmandades que representavam diferentes 

estratos sociais. Via de regra, as irmandades eram fundadas por membros que tinham 

algum tipo de afinidade, fosse ela social, econômica ou de algum outro tipo, pois 

pensamos que a participação em uma associação religiosa de leigos não se dava apenas 

pela fé na religião católica e pela devoção ao santo padroeiro. Além disso, as 

irmandades eram um espaço em que se buscava ajuda mútua e algum tipo de 

reconhecimento social, em que se tentava, dentro dos limites da sociedade estamental de 

antigo regime, ascender socialmente e afirmar a posição lograda. 
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No segundo capítulo, analisaremos a Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica. Nesta parte dissecaremos o 

compromisso da irmandade a fim de conhecer o seu funcionamento e a atuação da 

instituição na sociedade mineira e sua relação com a Câmara Municipal. 

O terceiro capítulo será voltado para a análise do perfil dos dirigentes da 

irmandade, os Oficiais da Mesa. Nesta última parte do texto examinaremos detidamente 

os inventários e testamentos dos irmãos do Santíssimo, no intuito de buscar informações 

sobre esses homens que compuseram a elite confrarial de Vila Rica no dezoito: local do 

nascimento; se eram ou não casados; suas ocupações; se havia relações mais estreitas 

entre os membros da confraria como parentesco, amizade ou sociedade; suas posses; se 

tinham herdeiros; etc, pois consideramos os testamentos e inventários fontes riquíssimas 

para se conhecer e compreender por meio dos bens materiais e outras informações neles 

contidas – como pedido de missas a serem rezadas após a morte – os meios 

organizacionais e os quadros mentais de uma sociedade. Aí sim, conhecendo melhor os 

seus membros, poderemos apurar se esta era uma irmandade de elite que reunia pessoas 

de proeminência política, social e econômica. 

Ao trabalhar as fontes nos capítulos decidimos preservar a grafia empregada nos 

documentos para que o leitor possa, mesmo que a partir de uma fonte secundária, ter 

maior contato com a fonte primária. 

Pretendemos, assim, contribuir para o estudo das associações religiosas leigas de 

brancos e das elites locais, chamando a atenção para um tipo de instituição não muito 

estudada e contribuindo para o preenchimento de uma lacuna historiográfica com 

relação ao tema. 
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Capítulo I: Irmandades e distinção 

A notícia da descoberta de ouro na América portuguesa no final do século XVII 

atraiu para a região mineradora um número sem par de pessoas em um curto espaço de 

tempo. Esta notícia atraiu pessoas de diferentes partes do Império português e da própria 

colônia americana. O grande fluxo de almas para a região mineradora, que atualmente 

conhecemos como Minas Gerais, engendrou uma sociedade peculiar e bastante distinta 

da região litorânea. Contrariando o que havia acontecido nas áreas costeiras, o poder 

estatal estabeleceu-se posteriormente à instalação desses migrantes atraídos pela 

extração aurífera na região. 

A sociedade que se formara com incomum rapidez na região mineradora, repleta 

de aventureiros seduzidos pelo “Eldorado” da América lusa, constituiu, de acordo com 

Sérgio Buarque de Holanda, uma sociedade sui generis no Brasil. Minas Gerais foi, 

inicialmente, um agregado mais ou menos informe de elementos de várias procedências 

e de todos os estratos, que só poderia espelhar, e espelhará ainda por longo tempo, essa 

formação compósita10.  

A febre do ouro atraiu para Minas tanto pessoas residentes na metrópole como 

os que viviam em outras capitanias da colônia americana; essa forte migração provocou 

grandes conseqüências em Portugal, especialmente na região norte, de onde provinham 

boa parte dos reinóis. Na colônia, nas palavras de Sérgio Buarque, houve 

grave desequilíbrio econômico resultante da deserção de mais de mil homens, 
que a tanto se elevara, em sua estimativa, a contribuição da Guanabara para o 
povoamento das Gerais, deixando as plantações desertas, maninhas as terras e 
tudo reduzido à penúria em que se debatia então o resto do Brasil. Se esses 
dez mil homens, [...] que antes se dedicavam, quase todos, a cultivar a terra, 
não desamparassem suas habitações, permaneceria ali a abundância que fazia 
a sua verdadeira riqueza. Em conseqüência do afluxo para as terras mineiras, 
a fazenda de mandioca, se já era cara na Bahia, desaparecera o Rio ou era 
vendida a preços fabulosos11.  

A “formação compósita” que viria a caracterizar a sociedade mineira nos 

primeiros tempos, o final do século XVII e as primeiras décadas do XVIII, foi marcada 

pelo desequilíbrio, no que concerne à quantidade, entre homens e mulheres. Havia mais 

homens do que mulheres na região, principalmente no que se refere às mulheres 

                                                             
10 HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Metais e pedras preciosas”. In: História Geral da Civilização 
Brasileira. 2ª ed.. São Paulo: Difusão Européia do Livro, tomo I, 2° vol, 1968, p.283. 
11Ibidem, p. 280. 
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brancas, ou seja, o grande afluxo de pessoas para as Minas era composto de homens 

brancos e de escravos, estes em maior número. 

Em contraponto ao estabelecimento da população no Nordeste agroexportador, 

em que as bases organizacionais da população estavam de certa forma introjetadas na 

população que para lá migrou, nas Minas, nos parece importante ressaltar a 

peculiaridade com que se formou população em torno das áreas mineradoras. Ainda 

observando a partir da perspectiva de Sérgio Buarque, a rapidez e a facilidade sem 

precedentes com que tudo se processa nas terras do ouro têm de ser levadas em 

consideração. Até então a única base comparativa com relação ao estabelecimento 

populacional e à dinâmica econômica colonial tinha sido, em larga medida, a da grande 

lavoura. Na grande lavoura, e antes de tudo nos engenhos de açúcar, a gradação 

hierárquica, ainda que muitas vezes frouxa, segue apesar de tudo as linhas tradicionais. 

Nesse sentido, para se requerer sesmaria era necessário um mínimo de meios e ainda de 

relações pessoais para fazer valer a petição. Desse modo, tornar-se grande proprietário e 

lavrador sem dispor de escravaria em bom número ou de recursos para adquiri-la era de 

certa maneira impensável12. A extração do ouro diferia completamente das exigências 

das grandes plantações de cana-de-açúcar, pois a necessidade de braços era menor e a 

“colheita” não era sazonal, por este motivo, é marcante, nos primeiros tempos da 

formação da sociedade mineira, a diminuta presença de mulheres e até de crianças. 

Dessa forma, como aponta Russel-Wood, a necessidade específica de mão de 

obra para a extração de ouro, juntamente com os incentivos oriundos do metal, criaram 

em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, uma sociedade na qual a 

proporção entre brancos e negros, escravos e libertos e homens e mulheres diferia 

marcadamente da dos enclaves litorâneos. Em contraste com o Nordeste açucareiro, 

onde a expansão de uma economia de plantation se refletira numa população escrava de 

crescimento gradual e constante, a extração de ouro caracterizou-se por uma demanda 

imediata de grande número de escravos13. 

Essa sociedade compósita e fluída da região mineradora, pois muitos dos que 

chegavam às minas partiam por não conseguirem estabelecer-se econômica ou 
                                                             
12 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit, 1968, p. 296. 
13 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005, p.164. 
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socialmente, vai se sedimentando e estratificando aos poucos ao longo do século XVIII. 

De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, 

é sobretudo a diversidade de aptidões bem ou mal afortunadas, que servirá 
para distribuir os vários elementos em camadas sociais, e é forçoso então que 
essa hierarquia se estabeleça segundo os padrões ibéricos e portugueses que 
são afinal os disponíveis. Aquela massa, pouco menos do que indiferenciada, 
dos primeiros tempos, vai recompor-se, na terra de adoção, conforme 
tradições que lhes venham da pátria de origem. A escala social refaz-se 
naturalmente, à medida em que parece estabilizar-se o povoamento em 
núcleos fixos, como se tudo estivesse para voltar às velhas normas 
universalmente aceitas14.  

 

Com o tempo as indefinições sociais e políticas vão dando lugar à sedimentação 

da sociedade, acompanhada da gradual instalação do poder estatal na região, que 

inicialmente delimitou o território separando a região mineradora da Capitania do Rio 

de Janeiro, em 1709, e posteriormente da de São Paulo, em 1720. Essas medidas 

revelaram a preocupação cada vez maior da Coroa com o governo das insubmissas 

Minas, como muito bem caracterizou Marco Antônio Silveira. “Verificou-se, desde 

então, o avanço de um processo de institucionalização, cujo marco capital reside no 

governo Gomes Freire de Andrade (1735-1763)”15.  

 Dessa forma, a região, que foi inicialmente marcada pela ausência do poder 

estatal e religioso, vai delimitando as jurisdições e as atribuições dos cargos.  Pois, 

como assinala Sérgio Buarque de Holanda, nos primeiros anos do século XVIII, 

guardavam-se tão somente as leis que se relacionassem com as datas e repartições dos 

ribeiros auríferos, não havia ministros, nem justiças que tratassem ou pudessem tratar 

eficazmente do castigo dos crimes, e estes não eram poucos, principalmente os de 

homicídio e furto. Com relação ao poder espiritual, prevaleciam constantes dúvidas 

acerca da jurisdição, “de sorte que os mandados de uma e outra parte, ou como curas, ou 

como visitadores, ficavam bastante embaraçados, além de embaraçarem a outros, que 

nunca acabavam de saber a que pastor pertenciam aqueles rebanhos novos”16.  

 A administração religiosa, ademais de sofrer com a indefinição das jurisdições 

nos primeiros anos da colonização, teve uma parte da sua ação restrita devido à 

                                                             
14 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit, 1968, p. 296. 
15 SILVEIRA, Marco Antonio. O Universo do Indistinto: Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas 
(1735-1808), São Paulo: Editora HUCITEC, 1997, p. 25 
16 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit, 1968, p. 267. 
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proibição da instalação das ordens religiosas em Minas Gerais. Charles Boxer afirma 

que a recusa em permitir o estabelecimento de qualquer ordem religiosa em Minas 

Gerais era algo sem precedentes para os reis portugueses, que foram, em larga escala, os 

monarcas da cristandade mais dominados pelos sacerdotes17.  

 Essa iniciativa teve como ponto de partida a desconfiança com relação ao 

envolvimento dos religiosos no contrabando do ouro, pois, como nos mostra Sérgio 

Buarque de Holanda, um texto contemporâneo mencionava “grande multidão de frades 

que sobem às minas e que sobre não quintarem o seu ouro ensinam e ajudam os 

seculares a que façam o mesmo”. Dessa forma, o remédio contra tais abusos estaria na 

limitação ou total exclusão desses religiosos das ditas minas18. Donald Ramos aponta 

outra rzão, as ordens religiosas foram proibidas de estabelecer conventos e monastérios 

em Minas para que não houvesse oposição ao poder da Coroa portuguesa na região19.  

Em 1738, uma ordem régia emitida pelo então governador da Capitania, Gomes 

Freire de Andrade, determinará a prisão de todos os religiosos que estiverem em Minas 

Gerais “sem emprego ou licença”. Segundo Sérgio Buarque, essa proibição dos frades 

nunca se cumpriu à risca e, como contra-peso, observou-se a proliferação de irmandades 

e confrarias, que se incumbiriam de custear, erigir e adornar igrejas; dessa forma estas 

instituições seriam responsáveis pela organização da vida religiosa na região20.  

Outra medida que visava ampliar o alcance do Estado na região foi a fundação 

do Bispado de Mariana em 1745, com o objetivo de se estender o controle da Coroa e 

da Igreja sobre a sociedade mineira e garantir a posse do território onde se encontravam 

as minas. Sua criação consistiu num marco importante na tentativa de organização da 

população mineira, ampliando-se a atuação do Estado na região por meio da Igreja, pois 

lhe competia a “preservação” e a “propagação” dos ideais cristãos. Desde 1720, D. João 

V desejava a criação do Bispado nas Minas em virtude da indisciplina do clero e das 

constantes queixas das autoridades e do povo quanto ao comportamento dos padres. 

Além disso, com o estabelecimento de novos bispados e prelazias, a Coroa esperava 

                                                             
17 BOXER, Charles R. A Idade de Ouro Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000, p.203. 
18 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit, 1968, p. 277. 
19 RAMOS, Donald. A social History of Ouro Preto: Stresses of dynamic urbanization in Colonial Brazil. 
The University of Florida, Ph.D., 1972, p. 258. 
20 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit, 1968, p. 278. 
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expandir os limites a oeste da América Portuguesa para além das áreas demarcadas pelo 

Tratado de Tordesilhas, e garantir, com o aval da Igreja Católica, a posse da região 

mineira.21 

Nesse sentido, as irmandades vieram a auxiliar na organização do espaço e da 

sociedade através de suas obras de caridade e por identificar com maior clareza os 

segmentos sociais. As irmandades são associações religiosas de leigos que remontam à 

Idade Média e tinham como principal função a ajuda mútua entre os associados e 

compromisso com as atividades religiosas. Nas palavras de Russel-Wood,  

as guildas de artesãos, as irmandades e as confrarias floresceram na Europa 
ocidental nos séculos XII e XIII. É verdade que o espírito associativo fazia 
parte do próprio ethos europeu, como se demonstrou pela existência de 
sociedades fúnebres entre os primeiros cristãos de Roma. Sua importância 
aumentou muito no final da Idade Média, como produtos de uma era que 
reagia às doutrinas estóicas de São Francisco e São Domingos, junto com um 
fenômeno inteiramente secular – o surgimento da cidade. As vítimas da fome 
e da peste abandonavam o campo e iam para as cidades, pra se tornarem 
presas do desemprego, da pobreza e da vadiagem forçada. A criação de 
confrarias de homens e mulheres leigos tinham o duplo objetivo de proteger 
seus membros de tais infortúnios e de praticar obras de caridade22.   

 As irmandades na América portuguesa cumpriam um papel semelhante ao das 

primeiras instituições européias. Essas associações eram responsáveis por ministrar os 

sacramentos aos confrades, rezar missas pelas almas dos defuntos e socorrer os irmãos 

em caso de extrema pobreza e doença. Essas prerrogativas eram realizadas mediante ao 

pagamento de taxas de entrada para o assento no Livro de Irmãos, bem como de anuais. 

Essas instituições, em certa medida, agregavam indivíduos de condições econômicas e 

sociais semelhantes. As irmandades estavam presentes em boa parte da colônia e 

também podiam ser encontradas em outras partes do Império português.  

Em Minas Gerais, segundo Boschi, as irmandades surgiram da atitude de 

simples aventureiros, que tinham como objetivo aproveitar-se das riquezas do Eldorado 

brasileiro e regressar a seu local de origem, porém, seu trabalho era incerto, dependendo 

mais do acaso do que de sua força física e mental ou de sua estabilidade financeira. Sua 

vida instável levou esses aventureiros a se associarem a pessoas que padeciam dos 

mesmos problemas e das mesmas mazelas, constituindo grupos sociais diversificados. 

“Assim, quando, aos domingos, o adventício se dirigia ao arraial para participar dos 

                                                             
21 ROMEIRO, Adriana; BOTELHO & Ângela Vianna. Dicionário Histórico das Minas Gerais. Período 
colonial. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p.53. 
22 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Op. cit, 2005, p.191. 
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ofícios religiosos, buscava, simultaneamente ao exercício da fé cristã, encontrar um 

ponto de apoio, um local de conforto diante da insegurança e da instabilidade de sua 

vida”.23 

 Na sociedade mineira, marcada pelo grande afluxo de pessoas em curto espaço 

de tempo e pela indefinição dos segmentos sociais, a busca por alguma forma de 

distinção era um movimento imprescindível para a afirmação social de algumas pessoas 

e alguns setores. Apenas dois segmentos estavam definidos, os senhores e os escravos; 

os segmentos intermediários, talvez por uma maior indefinição, buscavam com maior 

avidez uma colocação social que os destacassem dos demais. É nesse sentido que 

pretendemos analisar as irmandades, como instituições não só com prerrogativas 

religiosas e de ajuda mútua, mas também capazes de conferir distinção social. 

Nessa perspectiva, em uma sociedade formada de maneira abrupta, os meios de 

distinção dos indivíduos não eram visíveis e facilmente reconhecidos. Almejava-se o 

enobrecimento; quando este não era possível por meio da árvore genealógica do 

indivíduo, a prestação de serviços à Coroa portuguesa ou a posse de terras e escravos 

constituíam um dos caminhos para a ascensão social, pois, como afirma Eduardo França 

Paiva, era uma sociedade em que 
os livres compunham a elite colonial, mas entre eles existiam muitos pobres. 
Essencialmente brancos, aos homens livres estavam reservados os cargos 
administrativos civis, militares e eclesiásticos mais importantes e mesmo os 
menos importantes. Raríssimas vezes um negro ou um mestiço, mesmo entre 
os nascidos livres, ocuparam alguma posição e destaque na administração 
colonial. Ascensão social era privilégio, portanto, de alguns brancos e isso 
era garantido pelas leis e ordenações que vigoraram na América portuguesa24. 

 As associações religiosas, dessa forma, viriam a auxiliar no desejo de distinção, 

primeiramente na tentativa de agregar os supostamente semelhantes e algumas delas por 

restringir a participação de alguns segmentos sociais. A importância dessas instituições 

em Vila Rica é notória por sua grande quantidade e pela sua participação em diferentes 

instâncias sociais. 

No Setecentos, a paróquia de Nossa Senhora do Pilar foi a mais rica e populosa 

de Vila Rica, reunindo o maior número de irmandades institucionalizadas a partir de 

                                                             
23 BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder (Irmandades Leigas e Política em Minas Gerais), São 
Paulo: Ática, 1983, p.23. 
24 PAIVA, Eduardo França. Escravidão e o Universo Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1798. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, p.67. 
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estatutos aprovados pela Mesa de Consciência e Ordens ou pelo Bispado mais próximo. 

Em 1711, constituiu-se a vila. Logo nos primeiros anos da colonização, a população se 

organizou para edificar e ornamentar o templo, visando o culto, a assistência mútua, a 

preparação para uma boa morte, o acompanhamento funeral, a realização de missas e a 

sepultura em lugar sagrado, precocemente, os  devotos da antiga Capela do Pilar  

erigiram legalmente suas irmandades com uma surpreendente simultaneidade: 

Santíssimo Sacramento (1712); Nossa Senhora do Pilar, a padroeira (1712); São Miguel 

e Almas (1712); Rosário dos Pretos (1715); Santo Antônio (1715); Senhor  dos Passos 

(1715); Santana (primeiro quartel do século XVIII); Nossa Senhora da Conceição (já 

existente em 1718)25. 

 A irmandade por nós analisada neste trabalho, a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica, da qual veremos mais 

detalhes no capítulo seguinte, era formada por homens brancos que pudessem 

comprovar “pureza de sangue” e pagar altas taxas para o assento no Livro de Irmãos e 

de anuais, ou seja, tratava-se de uma instituição que congregava membros da elite local, 

pessoas que conseguiam destacar-se social e economicamente.  

 Durante a análise das fontes primárias, em especial os inventários e testamentos 

– trataremos mais detidamente destes documentos no terceiro capítulo – pudemos 

observar que boa parte dos dirigentes da Mesa do Santíssimo eram reinóis, 

principalmente do Norte de Portugal. Dessa maneira, um dos pontos sempre ressaltados 

nos estudos sobre irmandades é a agregação de pessoas, como dissemos anteriormente, 

que compartilhavam de alguns aspectos em comum, como a condição econômica ou 

social, e, na maior parte dos casos, as irmandades eram fundadas por pessoas da mesma 

origem ou etnia, como é o caso das irmandades formadas por negros. 

 Um exemplo interessante são as irmandades organizadas por negros na Cidade 

do Rio de Janeiro, no século XVIII. De acordo com Mariza de Carvalho Soares, os 

africanos vindos de Angola e do Congo normalmente se reuniam em torno da devoção 

de Nossa Senhora do Rosário, na Irmandade do Rosário; a devoção à Nossa Senhora da 

Lampadosa era característica dos chamados Gentios de Guiné; e as devoções dos 

africanos vindos da Costa da Mina eram, geralmente, Santo Antônio da Mouraria 

                                                             
25http://www.asminasgerais.com.br/qf/UniVlerCidades/Cidades/Ouro_Preto/ig_nspilar/area.htm 
(12/03/2009). 
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(1719), Santo Elesbão e Santa Efigênia (1740). Estes são apenas alguns exemplos de 

como as associações religiosas eram organizadas, já que aqui pensamos as irmandades 

como uma forma de representação de um grupo social26.  

 O exercício de algum ofício, a etnia ou origem, dentre outros aspectos, foram 

importante para reunir pessoas com traços comuns, como os escravos oriundos de 

determinada parte da África, como os vindos de Angola ou da Costa da Mina. Mas o 

que dizer dos pardos, uma camada social nova crescente em número e desejosa de 

afirmar-se socialmente, que não tinha uma “etnia” definida, nem sempre o exercício de 

um ofício sendo o suficiente para identificá-los como um grupo social? No caso dos 

pardos meios de agregação e de identificação eram mais complexos.  

Entre os aspectos que possibilitam uma identificação dessa nova camada social, 

como explica Daniel Precioso, estão a condição jurídica de forro ou livre e o nascimento 

no interior da América portuguesa. Em conjunto, e não isoladamente, as características 

compartilhadas pelos pardos forros e livres fornecem elementos que permitem analisar a 

criação de um sentimento de pertença mútua entre eles, e, o que é mais significativo, 

tornam factível o estudo da construção da fronteira étnica que os distinguia de crioulos e 

pretos. Nunca é demais frisar que, entre forros e livres com ascendência africana, o 

essencial era marcar a liberdade e distanciar-se da herança do cativeiro, 

respectivamente27.  

 Os pardos também possuíam seus santos de devoção e associações religiosas que 

os representavam socialmente e serviam como instrumento na busca por 

reconhecimento e privilégios. A Irmandade de São José de Vila Rica era uma dessas 

associações em que os pardos se reuniam. A irmandade de São José agregava a elite 

parda vilarriquenha; parte dela eram filhos de homens brancos ricos. 

 Muitas instituições surgiram visando resguardar possíveis conquistas sociais ou 

visibilidade para o segmento social ao qual correspondiam. As Ordens Terceiras tinham 

um perfil bastante parecido com o das Irmandades do Santíssimo. Nas Ordens Terceiras 

os requisitos como a “fama pública” de bom cristão, o pagamento de anuais e a 

comprovação da “pureza de sangue” eram verificados quando um indivíduo se 

                                                             
26 SOARES, Mariza de Carvalho. O Império de Santo Elesbão na cidade do Rio de Janeiro, no século 
XVIII. Topoi, Rio de Janeiro, mar. 2002, pp. 59-83, p.62. 
27 PRECIOSO, Daniel. “Legítimos Vassalos”: Pardos livres e forros na Vila Rica colonial (1750- 1783). 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Faculdade de História, Direito e 
Serviço Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2010, p.109 e 110. 
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candidatava ao ingresso. Estes requisitos eram comumente utilizados para restringir a 

participação a uma parcela da sociedade nestas instituições. 

 A comprovação da pureza de sangue consistia na investigação sobre se o 

candidato tinha ou não ‘defeito de sangue’, isto é, se descendia de mouro, judeu, negro 

ou índio, ou se incorria em ‘defeito mecânico’, vale dizer, se era filho ou neto de 

indivíduo que exercera atividade ou ofício manual, ou se vivera ele próprio de tal 

mister. Esta exigência era, normalmente, verificada para os cargos da administração 

pública e das irmandades, nosso objeto de pesquisa28.  

 De acordo com Russel-Wood, o serviço público da Coroa, da municipalidade, do 

judiciário, a Igreja e as ordens religiosas estavam fechadas a qualquer negro ou “mulato 

dentro dos quatro graus em que o mulatismo é impedimento”. A pessoa de cor livre era 

mais afetada por esta regra do que o escravo. Nenhum escravo poderia ocupar cargos, 

mas, por sua própria liberdade, o negro ou o mulato livres podiam alimentar aspirações 

a serem candidatos a cargo público. Exigia-se uma declaração de “pureza de sangue” de 

todo candidato a cargo público. Esses relatórios continham interrogatórios de 

testemunhas, sindicâncias prolongadas no Brasil e, muitas vezes, a tomada de 

testemunhos em Portugal, no local de nascimento do candidato, para confirmar que era 

de inquestionável origem branca e de família “cristã velha”. No caso de homem casado, 

esta exigência aplicava-se igualmente à esposa. Os funcionários da Coroa que 

planejavam casar-se no Brasil tinham primeiro que pedir permissão ao rei. Esta era só 

concedida depois que os antecedentes da futura esposa fossem verificados e aprovados. 

O casamento sem esta permissão podia resultar em demissão dos funcionários da Coroa 

e em baixa desonrosa para os soldados29. 

  No caso da região mineradora, em que a sociedade havia se formado com 

incomum rapidez e em que a mobilidade social, proporcionada pela extração aurífera e 

outras atividades como o comércio, possibilitavam a acumulação de riqueza, não só 

membros dos setores reconhecidamente mais altos da sociedade, mas também dos mais 

baixos e dos intermediários, participavam da dinâmica econômica. 

                                                             
28 MELLO, Evaldo Cabral. O Nome e o Sangue: uma fraude genealógica no Pernambuco colonial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.23. 
29 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Op. cit, 2005, p. 110. 
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 No Nordeste, como em Pernambuco e na Bahia, regiões de economia 

agroexportadora, as oportunidades econômicas, como afirmam Arno e Maria José 

Wehling, já estavam monopolizadas pelos senhores de engenho e demais proprietários 

rurais. No litoral, a ascensão do mascate estava diretamente ligada à sua habilidade com 

os negócios e às flutuações do comércio. Foi nas Minas que se pode observar uma 

mobilidade social mais intensa, proporcionada pela 

atividade mineradora do ouro e do diamante em si, como pelos demais 
empreendimentos econômicos indiretamente estimulados em torno e nas 
cidades de Vila Rica, Mariana, São João d’El Rei, Vila Boa [em Goiás], Vila 
Bela [Mato Grosso], Serro e Tijuco. Aí como, nas cidades portuárias é difícil 
precisar quando um artesão bem-sucedido deixava de ser “homem-livre 
pobre” para tornar-se elemento do setor intermediário, com direito a uma 
propriedade urbana (ou mesmo uma chácara) e alguns escravos, de uso 
doméstico ou destinados a auxiliá-lo em sua profissão.30 

Nessa perspectiva, a sociedade mineira vai se formar diferentemnte dos moldes 

empregados em outras partes da colônia. Entretanto, buscando, como nas outras partes, 

reproduzir as hierarquias sociais das sociedades estamentais de Antigo Regime. Laura 

de Mello e Souza afirma que  

um dos elementos simbólicos mais invocados pelos governantes das Minas 
veio justamente a ser aquilo que nelas faltava: a nobreza e a estirpe dos 
agentes do poder. Aliada à lealdade no serviço do rei, essa foi uma das armas 
de que os capitães-generais se valeram para impor o mando em meio ao que 
consideravam uma verdadeira turba. Tal mecanismo poderia até surtir efeito 
numa sociedade estamental de moldes europeus. Mas nas Minas da época, os 
princípios estratificares, ainda em fase constituição, mostraram-se 
compósitos, aliando o status e a honra a valores novos, ditados pelo dinheiro 
e pelo mérito.31  

 Ainda nas palavras de Laura de Mello e Souza, 

Ia-se assim consagrando um padrão específico. A sociedade continuava 
estratificada segundo preceitos estamentais, mas comportava grau 
considerável de flexibilidade e mobilidade: os mulatos herdavam, os 
bastardos eram reconhecidos. Entretanto, persistia o estranhamento dos 
nobres administradores portugueses ante um mundo improvisado, que 
desprezava tradições consagradas e reinventava procedimentos32. 

 Dessa forma, a busca por afirmação social estava presente em todos os setores: 

na elite que tentava manter sua proeminência e privilégios, bem como nos novos setores 

que surgiam como os mulatos. Como vimos no início do texto, a imigração em Minas 

                                                             
30 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José C.M. Formação do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999, p. 238. 
31 MELLO E SOUZA, Laura de. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Editora Graal, 1986, p. 155. 
32 Ibidem, p.168. 
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foi caracterizada pela forte presença de homens, principalmente escravos, e pelo 

reduzido número de mulheres, especialmente de mulheres brancas. Assim sendo, 

tornaram-se comuns em Minas as uniões consensuais entre homens brancos e mulheres 

negras, geralmente suas escravas. O fruto dessas uniões eram os protagonistas dessa 

nova camada social indefinida, o mulato, tanto pelo seu antecedente branco como por 

sua ligação com a escravidão. 

 Essa nova camada social, que no decorrer do século XVIII superará os brancos 

em número, constituirá uma ameaça no que concerne à acumulação de riqueza e busca 

por melhores colocações sociais, pois, além da mobilidade social promovida pela 

dinâmica economia mineira, parte da elite mulata possuía bens em quantidades 

significativas por serem herdeiros de pais brancos ricos. 

 Tendo em vista, a dinâmica social dos diferentes segmentos vilarriquenhos, 

algumas estratégias serão utilizadas como meio para participar de novos segmentos, ou 

para restringir a ascensão de alguns outros. Uma dessas estratégias de afirmação e 

reconhecimento social poderá ser percebida nas irmandades, que, como foi mencionado 

anteriormente, buscavam, pelo menos em tese, reunir os indivíduos semelhantes social e 

economicamente.  

 Larissa Vianna, em O idioma da mestiçagem, trabalho em que analisa as 

irmandades que agregavam principalmente pardos, nos dá uma dimensão de como essas 

instituições atuavam no sentido de afirmar a posição social do grupo que reuniam. 

Vejamos o exemplo da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, situada na Igreja de 

São José, no Rio de Janeiro, na qual é manifesto o desejo de distinção, inclusive por 

parte dos pardos, para ingressar nessa confraria, era necessário que o candidato 

comprovasse ser “legitimamente pardo”, além de desfrutar da condição de liberto, 

critérios previstos em compromisso datado de 1775. O capítulo nove do compromisso 

trazia essa determinação, válida para o ingresso de irmãos “de um e outro sexo”, e era 

acrescido pelas determinações do capítulo 12, que estipulava que o escrivão, o 

procurador e o tesoureiro da irmandade fossem sempre “homens pardos” e 

particularmente zelosos quanto ao procedimento das pessoas que se quisessem assentar 

como irmãos, evitando assim que “homens revoltosos” se introduzissem naquela 

agremiação. Estipulava ainda que os “revoltosos” deviam ser expulsos, caso 
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conseguissem ingressar na confraria, bem como deveriam ser expulsos aqueles em que 

faltasse “qualidade de ser legitimamente pardo”33. 

 Larissa Vianna assinala ainda que os confrades  identificados como pardos se 

reuniam também em função de outros aspectos, como a origem colonial e o grau de 

afastamento da escravidão, que são temáticas mais distantes dos referenciais usuais da 

identidade “racial” ou do grupo étnico, podemos depreender dessa observação a 

tentativa dos pardos de afastarem-se dos estigmas do cativeiro em busca de uma posição 

intermediária. 

 A grande demanda por mão de obra escrava gerou um aumento rápido e 

contínuo da população de escravos em Minas, o que, por sua vez, como afirma Marco 

Antonio Silveira, acarretou uma outra transformação que exigiria das autoridades 

cuidado e reflexão: a constituição de uma camada de libertos. Se na primeira metade 

dos setecentos a população de forros em Minas não era numericamente muito 

significativa, ao longo do século pode-se observar o peso que essas camadas vinham 

conseguindo devido ao seu grande número e ao fato de alguns indivíduos possuírem 

bens significativos que lhes proporcionavam um maior raio de atuação na sociedade34. 

 Esta “sociedade compósita”, como muito bem caracterizou Sérgio Buarque de 

Holanda, foi antes de tudo dinâmica e experimentou o dinamismo por todo o século 

XVIII, embora este fosse mais ameno com o passar das décadas e o estabelecimento do 

poder estatal e religioso. Mas a sociedade sempre contaria com novos elementos a 

serem incorporados e desejosos de colocação social. Nesse ínterim, os pardos e os 

negros libertos buscaram espaço e voz nessa sociedade balizada principalmente pela 

distinção. Em contrapartida, a percepção do crescimento desses novos elementos afoitos 

por uma melhor posição gerou nas autoridades e elites dominantes um sentimento de 

receio e uma tentativa de frear a força social que esses grupos lograram com o passar 

dos anos. 

 Sobre este assunto, Marco Antonio Silveira chama a atenção a que, já na década 

de 1720, mais ou menos trinta anos após os primeiros achados auríferos, as autoridades 

                                                             
33 VIANNA, Larissa. O Idioma da Mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007, p.154. 
34 SILVEIRA, Marco Antonio. “Aspectos da luta social na colonização do Brasil: crioulos e pardos forros 
na Capitania de Minas Gerais”, mimeo, 2007, p. 2. 
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haviam formulado mais sistematicamente a opinião de que a ascensão social e 

econômica dos descendentes de africanos, especialmente dos mulatos, poderia resultar 

na perda do controle sobre as Minas. Em 27 de janeiro de 1726, membros do Conselho 

Ultramarino estimularam a decisão régia que, além de reservar a governança 

exclusivamente a homens casados, exigiu que suas esposas fossem brancas e proibiu 

que mulatos até o quarto grau ocupassem os principais ofícios camarários. Os 

enunciados da decisão régia faziam referência explícita às tensões em torno da 

estratificação social ao informar que “[...] se a falta de pessoas capazes fez a princípio 

necessária a tolerância de admitir os mulatos aos exercícios daqueles ofícios, hoje que 

tem cessado esta razão se faz indecoroso que eles sejam ocupados por pessoas em que 

haja semelhante defeito”35. 

 As tentativas de frear o crescimento da pressão social dessas novas camadas 

foram diversas. Entre estas iniciativas há de se ressaltar a tentativa de proibir que os 

mulatos herdassem os bens de seus pais brancos; essa medida já havia sido levada à 

discussão logo na primeira metade do século36. A argumentação que justificava tal 

atitude era fundamentada nos defeitos comportamentais, em especial naqueles que 

remetiam à vadiagem e arrogância. Marco Antonio Silveira enumera três argumentos 

utilizados na época. O primeiro era que as negras que geravam filhos ilegítimos, além 

de viverem relaxadas e com desenvoltura, manipulavam os homens brancos ora 

atribuindo a paternidade de seus rebentos a quem lhes parecesse mais conveniente, ora 

ocultando deliberadamente o verdadeiro pai. O segundo era o conhecido argumento da 

ameaça dos libertos à soberania lusa. O último argumento, enfim, apontava para o fato 

de que, despossuídos das heranças, os mulatos se veriam na obrigação de exercitar-se 

em algum ofício mecânico ou em outras atividades servis, abandonando seu estado de 

“vadiação”. Em síntese, os oficiais da Câmara de Vila Rica retomavam as tópicas da 

soltura das negras, da ameaça à soberania e da utilidade dos vassalos37. 

Nessa sociedade dinâmica e conflituosa, as irmandades vão atuar como 

instrumentos de “luta social” no sentido de buscar privilégios e de afirmar os segmentos 

sociais que representavam. Essas instituições tiveram um papel importante na 

                                                             
35 SILVEIRA, Marco Antonio. Op. cit, 2007 p. 4. 
36 Mais adiante, no capítulo três, mostraremos a tentativa de impedir que um mulato tomasse posse dos 
bens legados por seu pai, um homem branco. 
37 SILVEIRA, Marco Antonio. Op. cit., 2007, p. 19. 
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organização da sociedade de Vila Rica, principalmente no que toca à afirmação das 

hierarquias sociais, apaziguando possíveis conflitos e até rebeliões; nessa perspectiva 

podemos pensar as irmandades como um dos sustentáculos da Coroa na região. Mas, ao 

mesmo tempo, essas instituições auxiliavam os associados na luta por "direitos", 

configurando um espaço de luta. Dessa forma, pensamos que as irmandades atuavam de 

duas maneiras no que se refere aos embates sociais: amortecendo possíveis conflitos e 

institucionalizando a busca por privilégios. Em outras palavras, as irmandades 

institucionalizaram a luta social, na qual os anseios e as armas utilizadas eram ditados 

pela ideologia predominante, os preceitos do Antigo Regime. 

Ana Isabel Ribeiro, ao estudar as elites de Eiras, em Portugal, analisa as 

mudanças sociais, durante o século XVIII, nos diferentes estratos sociais e percebe que 

os preceitos do Antigo Regime já não são suficientes para organizar a sociedade: as 

hierarquias sociais vão tomando novas formas e adotando novos preceitos pelos quais a 

acumulação de riqueza, embora não fosse suficiente para a ascensão social, constituía 

um meio decisivo. Nas palavras da autora, 
As representações que o direito e o poder de Antigo Regime tradicionalmente 
veiculavam, desenhavam uma sociedade de ordens e corpos hierarquizados, 
assentes na desigualdade perante a lei e no privilégio. Esta graduação 
desigual dos indivíduos enquanto membros de um grupo com funções 
diferentemente cotadas aos olhos da comunidade garantia aos grupos, cujas 
funções e estatuto eram mais elevados, mecanismos que lhes permitiam 
apropriarem-se dos recursos disponíveis e que dificultavam processos de 
mobilidade fora do seu âmbito. Este modelo, cujas referências ideológicas 
são tributárias da organização social medieval, apresentava-se inadequado à 
realidade dos finais do século XVIII. Dentro das Ordens, os estratos 
modificaram-se resultando em transformações, por vezes, paradoxais - as 
clivagens entre alguns estratos tornaram-se mais visíveis, traduzindo-se numa 
diferenciação clara de estatutos e privilégios dentro do mesmo grupo, por 
outro lado, as fronteiras entre alguns grupos esbateram-se, os limiares da 
nobreza alargaram-se, a riqueza foi-se tornando um factor essencial de 
diferenciação e uma ferramenta cada vez mais eficaz nos processos de 
ascensão social, embora os "velhos" instrumentos de obtenção de honra e 
privilégios continuassem a desempenhar uma função importante no trânsito 
social38.  

 

Ou seja, nos finais do século XVIII, como indica a análise da autora sobre as 

elites de Eiras, podemos perceber que novos valores estavam em jogo; neste caso, a 

mobilidade social proporcionada pelo acúmulo de riquezas. Entretanto, por mais que a 

sociedade mineira do setecentos experimentasse novas formas organizacionais ou de 

                                                             
38 RIBEIRO, Ana Isabel. As elites de Eiras nos finais do século XVIII - percursos e estratégias de 
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34 

 

 
 

ascensão social, os preceitos ainda vigentes eram os de Antigo Regime. Dessa maneira, 

apenas a acumulação de riqueza não será, ainda, o suficiente para conferir a um 

indivíduo reconhecimento social; outros fatores deveriam ser conjugados à acumulação 

de riqueza, isto é, fatores que dessem um “toque de enobrecimento”, como a 

participação em Ordens Militares, ou no caso de nosso estudo, a participação em 

irmandades que representassem os segmentos mais altos da sociedade. Nesse sentido, as 

irmandades de elites se organizam na tentativa de preservarem-se e manterem os 

privilégios direcionados a apenas uma parcela da população, restringindo o acesso aos 

membros da elite, possivelmente esta era uma maneira de fazer frente aos novos 

segmentos sociais que surgiam e buscavam meios de distinção que somente o acúmulo 

de riqueza não poderia proporcionar. 

Seguindo esta linha de raciocínio, talvez nos seja facultado pensar as irmandades 

como um meio de controle social e um espaço de “luta”, conjugando-as como duas 

faces da mesma moeda. Dessa maneira, esse aspecto da luta social pode ser percebido 

inclusive nas irmandades de elite, principalmente pelo fato dos associados tentarem 

preservar os seus privilégios e sua posição social, seja por meio de estatutos 

excludentes, seja pelo domínio da organização de algum rito da religião católica, como 

a guarda da eucaristia nas irmandades do Santíssimo Sacramento ou a exclusividade da 

posse de instrumentos necessários aos ritos funerários pelas Misericórdias. 

 Maria Antónia Lopes, no artigo “Provedores e escrivães da Misericórdia de 

Coimbra de 1700 a 1910: elites e fontes de poder”39, analisa o perfil dos homens que 

ocuparam os cargos de Provedor e Escrivão na Misericórdia portuguesa de Coimbra. 

Embora seu recorte temporal seja um pouco extenso, verificamos o período que 

coincide com nossas balizas cronológicas e pudemos perceber que o perfil da instituição 

é bem parecido com o retratado pela historiografia sobre as Misericórdias no Brasil, isto 

é, eram associações religiosas que agregavam membros da elite. O fator que nos 

interessa neste momento é poder observar que, na metrópole como na colônia, a 

participação nessa instituição era vista como meio de afirmação social entre os membros 

da elite. 

 Um dado bastante interessante analisado por Maria Antónia Lopes foi que entre 

os anos de 1700 e 1748, época em que os provedores foram eleitos sem interferência do 
                                                             
39 LOPES, Maria Antónia.  Provedores e escrivães da Misericórdia de Coimbra de 1700 a 1910. 
Elites e fontes de poder. Revista Portuguesa de História t. XXXVI, 2002-2003, v. 2, p. 203-274. 
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poder central - pois em outras ocasiões a Coroa interferira diretamente nas eleições dos 

cargos da mesa diretora -, o peso da fidalguia na direção da Misericórdia era enorme: 

em 77% dos anos a provedoria foi ocupada por “fidalgos da Casa Real", e em 44% os 

provedores ostentavam o dom antes do nome. Além desses, 6% dos mandatos couberam 

a nobres40. 

 De acordo com a autora, membros da elite coimbrã que participaram da 

Misericórdia já possuíam reconhecimento social e não necessariamente precisariam 

ingressar em uma instituição para afirmar sua posição; entretanto, esta era prática 

comum, levando-se em consideração que a participação na mesa gestora dessas 

irmandades não era remunerada e o serviço, trabalhoso. Então, por que os membros da 

elite participavam dessas irmandades? Nas palavras de Maria Antónia Lopes, 
Detenhamo-nos aqui para reflectirmos um pouco sobre as motivações destes 
indivíduos quando buscavam ou aceitavam a provedoria da Santa Casa. O 
exercício da governança da Misericórdia permitia a gestão de grandes 
rendimentos tendo sobre eles um poder quase discricionário, controlando o 
mercado, escolhendo quem seria ou não seu beneficiário na concessão de 
empréstimos e pressionando ou favorecendo os devedores. Não faltam 
exemplos conhecidos de corrupção neste domínio. Elites nobiliárquicas, e 
muitas vezes os próprios provedores, arrebatavam grandes capitais em 
empréstimos que não honravam. Várias misericórdias foram levadas a 
situações financeiras muito críticas pelas nobrezas locais, nomeadamente na 
segunda metade do Setecentos41. 

 

 Aqui, a autora assinala que possivelmente alguns dos gestores da associação 

religiosa se utilizavam dos rendimentos em benefício próprio e para favorecer alguns 

indivíduos. Seria essa atitude também comum nas instituições instaladas na colônia? 

Infelizmente, não temos informações para responder a esta questão. Mas, no terceiro 

capítulo veremos que muitos dos irmãos do Santíssimo tinham ligações estreitas entre si 

e até de parentesco, empréstimos, sociedades, e essas informações nos fizeram pensar 

nas irmandades também como um espaço em que se teciam redes de influência - o que, 

por sua vez, poderia caracterizar um espaço de “luta social”, no sentido de tentar 

preservar os privilégios e a posição de alguns indivíduos em determinados segmentos da 

sociedade. Se, como foi visto, na Misericórdia coimbrã as redes se estabeleciam em 

benefício de alguns, percebemos no Santíssimo de Vila Rica que muitos dos gestores se 

revezavam no poder e suas redes se estendiam até a Câmara Municipal local. 

 Os provedores da Misericórdia de Coimbra impunham 
                                                             
40 LOPES, Maria Antónia. Op. cit, 2002-2003, v. 2, p. 209 
41Ibidem, p. 215 
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regras de comportamento para o merecimento das esmolas, decidiam quem se 
beneficiava ou não da caridade e que socorros efectivos recebiam. Isto é, 
detinham o controlo dos destinos de centenas de pessoas. Além disso, 
exerciam poder sobre os foreiros, arrematantes, camponeses, inquilinos 
urbanos, trabalhadores e funcionários da instituição, incluindo os capelães. 
Eram interlocutores directos dos órgãos centrais do poder, parceiros entre os 
grandes da cidade, testamenteiros a quem eram confiadas as fortunas e as 
vontades dos possidentes, podiam rentabilizar oportunidades criadas pelas 
redes de sociabilidade que se teciam dentro da confraria e no seu 
relacionamento com outras instituições, eram árbitros da conflitualidade 
interna da irmandade e últimos decisores de quem nela incluir ou excluir. 
Como chefes máximos de uma instituição que se apresentava e era 
reconhecida como a caridade em acção identificavam-se com o papel de 
personagem exemplar, detendo assim um enorme poder simbólico42. 
 

 Na segunda metade do século XVIII, a diferença entre categorias de irmãos foi 

suprimida; assim sendo, os irmãos de primeira e segunda categoria estariam então no 

mesmo patamar. A questão do status na escolha da irmandade à qual o indivíduo devia 

filiar-se era importante para a representação da sua condição social e econômica. Nesse 

sentido, temos o exemplo da Misericórdia de Coimbra, em que alguns homens 

recusaram-se a aceitar ocupar os cargos de Provedor e Escrivão pelo fato da distinção 

entre as categorias de irmãos ter sido suprimida; na primeira categoria encontravam-se 

os irmãos dos estratos mais altos da sociedade e que não praticavam nenhum tipo de 

ofício. Dessa forma, é permitido pensar que o fato de os irmãos estarem, teoricamente, 

no mesmo patamar, não havendo diferença entre as categorias, tenha feito que os cargos 

na mesa gestora perdessem um pouco do seu poder simbólico; é isso que acredita a 

autora ao relatar o caso da eleição de 1799, em que muitos irmãos esquivaram-se da 

responsabilidade de assumir um cargo Provedor e Escrivão da Santa Casa43. 

 Como afirma Maria Antónia Lopes, se as elites tradicionais se desinteressavam 

pela direção da Misericórdia, o ingresso na confraria continuava a ser muito atraente 

para os grupos ou indivíduos em processo de ascensão porque lhes oferecia o 

revestimento da consagração social44. 

 Maria Marta Lobo de Araújo, em seu estudo sobre a Santa Casa de Misericórdia 

do Porto de Mós no século XVIII45, percebe as mesmas constantes no que tange ao 

interesse pelo exercício de cargos administrativos na instituição, bem como ao status e 

às redes de influências que se teciam. O cargo de provedor da Santa Casa em Porto de 

Mós possibilitava a gestão de avultados fundos, mas exigia também o pagamento de 
                                                             
42 LOPES, Maria Antónia. Op. cit, 2002-2003, v. 2, p. 217 
43 Ibidem,  p. 225 
44 Ibidem,  p. 228 
45 Porto de Mós pertence ao distrito de Leiria, que está localizado na região central de Portugal. 
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inúmeros compromissos. Enquanto cabeça da instituição, o provedor controlava os 

servidores e todos os providos, arbitrava os conflitos, era o agente privilegiado de 

comunicação com os órgãos de poder central, e assumia a testamentaria de muitos 

defuntos46. 

 Segundo a autora, as Santas Casas de Porto de Mós e de Monção47 tiveram, ao 

longo do século XVIII, os membros das mesmas famílias revezando-se nos cargos e 

perpetuando-se no poder. No de Porto de Mós, a instituição era controlada pela família 

Pinto e a rotatividade dos cargos entre seus membros ocasionava cumplicidades 

duvidosas e a incapacidade de renovação48. Situação parecida pode ser observada na 

Irmandade do Santíssimo de Ouro Preto no que se refere a rotatividade das mesmas 

pessoas em cargos diferentes.  

 Desse modo, podemos pensar as irmandades também como espaços em que se 

estabeleciam redes de influências, que dentre outros objetivos, buscavam perpetuar o 

poder de determinados grupos sociais. Como temos mostrado neste capítulo, tal prática 

era comum tanto na Colônia americana como na Metrópole. Na Santa Casa da 

Misericórdia de Monção: 
Era comum que os filhos dos “provedores” entrassem na instituição durante a 
“provedoria” dos pais. Tratava-se de um ato de fortalecimento e de vitalidade 
da confraria que reforçava o poder de quem a dirigia e sublinhava os laços 
familiares no corpo dos irmãos. Era uma marca carregada de simbolismos 
que se deixava durante o período no qual se geria a instituição.49. 
 

Além disso, 
A participação dos casos selecionados para a Misericórdia de Monção nos 
permite comprovar que estas famílias se mantiveram ao longo do século 
XVIII nos cargos mais importantes da confraria, monopolizando-os. Esta 
situação contradizia o compromisso que obrigava a rotatividade dos mesmos; 
porém, os interesses locais eram maiores e permitiram o descumprimento da 
norma. A transposição da lei ocorreu também durante o século XVII, mas se 
torrnou mais evidente ao longo do século seguinte. A rotatividade foi cada 
vez menor e se comprovou entre elementos das mesmas famílias. A entrada 
de outros elementos foi rara e se comprova que não acediam com facilidade 
aos lugares de gestão. Registra-se, então, uma concentração que 

                                                             
46 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. A instalibilidade governativa da Misericórdia do Porto de Mós 
(1765). In: MENESES, Avelino de Freitas de; OLIVEIRA E COSTA, João Paulo (coord.). O Reino, as 
Ilhas e o Mar Oceano. Estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos. (vol. 1). Lisboa/Ponta 
Delgada, 2007, p. 138. 
47 Monção pertence ao Distrito de Viana do Castelo, norte de Portugal, fronteira com a Espanha. 
48 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de.Op. cit., 2007, p. 142. 
49 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Redes Familiares y Estrategias de Poder en la Misericórdia de 
Monção durante el Siglo XVIII. In: Estudios Humanisticos. Historia, nº 5, 2006, p. 124. Tradução livre. 
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monopolizava a confraria, dispondo de um capital simbólico muito grande 
dentro e fora da instituição50. 

Dessa maneira, podemos perceber que as irmandades na América portuguesa e 

no Reino tinham funções bastante parecidas, em especial no que concernia aos anseios 

de distinção social e manutenção do poder. 

A Irmandade do Santíssimo de Ouro Preto, objeto de nosso estudo, assim como 

outras associações religiosas de leigos, possuía uma elite composta por um grupo de 

pessoas que, revezando-se, perpetuavam-se na liderança da instituição. O Santíssimo de 

Ouro Preto, contudo, apresentava certas diferenças. Temos de levar em consideração 

que nessa instituição os membros da mesa diretora eram, em sua maioria, reinóis vindos 

sozinhos para a Colônia. Assim, constituíram, à sua maneira, um grupo restrito de 

pessoas que participavam de várias instâncias decisivas da vida local, como as 

irmandades de prestígio e a Câmara Municipal. Ou seja, não havia uma família 

proeminente à frente do Santíssimo de Ouro Preto, mas uma elite que buscava restringir 

o acesso aos cargos da irmandade. 

A importância de participar em instituições cujos pré-requisitos de ingresso eram 

rígidos estava na afirmação social do indivíduo, tanto na Colônia como no Reino. 

Cristiano Oliveira, em trabalho sobre a Ordem Terceira de São Francisco de Assis de 

Vila Rica, assinala que receber um hábito da Ordem podia ser comparado a receber um 

título de nobreza ou honraria51, pois a instituição era bastante rigorosa na aceitação de 

novos membros, estando atenta aos critérios relacionados com a “fama pública” do 

candidato e com a comprovação da “pureza de sangue”. 

Thomas Ewbank, que conheceu a Ordem Terceira de São Francisco da 

Penitência, no Rio de Janeiro, revelou que esta instituição distribuía anualmente de 15 a 

20 réis a famílias de seus membros que tivessem empobrecido ou se endividado, 

expediente de auxílio à comunidade possibilitado pelas fortunas de certos membros da 

irmandade; alguns desses membros ricos ingressavam na irmandade como caixeiros 

relativamente modestos, de acordo com o testemunho do viajante, obtendo depois a 

ascensão econômica que lhes garantia posições de maior destaque na irmandade. Os 

                                                             
50 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de.Op. cit,  p. 135.  
51 SOUSA, Cristiano Oliveira.  Os membros da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Vila Rica: 
prestígio e poder nas Minas (século XVIII). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Jora, 2008, p. 59. 
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supostos prestígios e distinção conferidos pelo pertencimento a uma ordem terceira 

podiam ser, dessa forma, não exatamente uma pré-condição de acesso, mas por vezes 

um ponto de chegada de indivíduos que lá ingressavam sem desfrutar de início de 

prestígio ou riqueza. Dessa maneira, o testemunho do viajante inglês mostra a 

importância da vida confrarial, ao lado de outras relações socioeconômicas, no 

estabelecimento e no enraizamento de determinados grupos sociais. Não se trata em 

absoluto de desconfiar da devoção que movia homens e mulheres a se reunirem 

ritualmente como irmãos; trata-se, antes, de reforçar que esse propósito era, no mais das 

vezes, indissociável de outras motivações e constrangimentos sociais52. 

É justamente sob este ângulo que pretendemos analisar o nosso objeto de estudo, 

a Irmandade do Santíssimo Sacramento: ademais das funções religiosas, a importância 

que esta irmandade tinha enquanto instituição capaz de conferir status e, por 

conseguinte, distinção social. A Irmandade do Santíssimo, assim como as demais 

associações religiosas que reuniam membros da elite, permitia em seu “Livro de 

Entrada” apenas homens brancos que comprovassem limpeza de sangue; além disso, era 

indispensável que o candidato a irmão dispusesse de grandes somas em dinheiro ou 

ouro para ingressar e manter-se na instituição. 

Dessa forma, pretendemos, neste trabalho, analisar a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento tanto pela sua importância religiosa para região quanto como lócus do 

poder em Vila Rica, que contribuiu para a afirmação das hierarquias sociais 

vilarriquenhas. Tendo isto em vista, procuramos também compreender os motivos que 

levaram algumas pessoas a buscar participar de tais instituições. Não podemos pensar a 

participação nas irmandades, no nosso caso as de elite, apenas como meio de 

estabelecer uma rede de influências, como veremos mais adiante - pelo fato de parte dos 

irmãos comporem a Câmara Municipal de Vila Rica ou, simplesmente, alcançarem 

distinção social -, mas também como busca de satisfação de aspectos religiosos. Em 

diversos estudos por nós analisados, os quadros mentais que permeiam estas instituições 

nem sempre são levados em consideração, não obstante os motivos da fundação desse 

tipo de instituição sejam patentes. 

                                                             
52 VIANNA, Larissa. Op. cit, 2007, p.190 
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Para concluir este capítulo, pensamos a irmandade do Santíssimo Sacramento 

como lócus do poder na região: uma instituição de proeminência política e religiosa, por 

agregar em seu seio pessoas reconhecidamente abastadas e dos mais altos estratos da 

sociedade mineira do século XVIII; uma associação de ajuda mútua e, sim, com 

inegáveis fins religiosos. 
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Capítulo II: A Irmandade do Santíssimo Sacramento 

As irmandades eram associações religiosas de leigos que se uniam para devoção 

de um orago. Essas associações eram, geralmente, regidas por estatutos que 

regulamentavam o ingresso de novos associados, as quantias pagas para o ingresso e 

como anuais, as eleições da mesa gestora, e a assistência mútua em caso de doença, 

morte, crise financeira etc. Ou seja, eram instituições que tinham como prerrogativa a 

religião, mas suas ações extrapolavam as questões religiosas e a administração dos 

sacramentos. 

As irmandades na América portuguesa, bem como em Portugal, tinham funções 

que extrapolavam as obrigações com o culto religioso e a preservação dos templos. As 

irmandades eram, além de associações religiosas, associações de ajuda mútua. Essas 

associações, por meio de suas atividades religiosas e de assistência aos associados, 

contribuíam para a organização da vida urbana e o atendimento às demandas das vilas, 

que iam desde o socorro às almas, através de missas, até o sistema de crédito. 

As confrarias tinham como uma de suas principais obrigações as questões 

relativas à morte: o velório, o sepultamento e o socorro à alma do defunto. Desse modo, 

quando um confrade falecia, era dever dos demais zelar para que morresse 

sacramentado, efetuar o transporte do corpo de casa para a igreja, fornecer círios para o 

funeral, acompanhar o velório e o enterro; esses eram os preceitos da maior parte dessas 

instituições. Algumas confrarias iam mais além, ocupando-se também em manter a 

relação entre vivos e mortos, como a irmandade das Almas, por exemplo, que tinha 

como finalidade resgatar as almas do Purgatório através da oração53.  

 Ademais da assistência aos confrades defuntos e suas almas, as associações 

religiosas leigas atuavam na assistência aos enfermos que não pertenciam ao seu quadro 

de irmãos. Maria Amélia Costa54, em dissertação de mestrado intitulada “Insalubridade, 

fealdade e sujidade: o Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis”, analisa as ações de 

“saúde pública” na Cidade do Rio de Janeiro colonial levadas a cabo pelas irmandades. 

                                                             
53 SÁ, Isabel dos Guimarães. As Confrarias e as Misericórdias. In: OLIVEIRA, César de (direção). 
História dos Municípios e do Poder Local. Dos Finais da Idade Média à União Européia. Lisboa: Círculo 
de Leitores, 1996, p. 56. 
54 COSTA, Maria Amélia. Insalubridade, fealdade e sujidade: o Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis. 
Rio de Janeiro: UFRJ/IPPUR, 1999. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Além dos conhecidos hospitais das Santas Casas de Misericórdia, outras irmandades 

também contribuíam para a limpeza da cidade como meio de tornar o ambiente mais 

salutar. 

Maria Amélia Costa descreve a situação do Rio de Janeiro como caótica, pois os 

hospitais, nosocômios ou enfermarias, em função das péssimas condições de 

salubridade, tornaram-se locais propícios à proliferação de doenças e eram reservados 

ao atendimento da população. Os doentes eram separados por sexo, não havendo 

qualquer outro tipo de triagem prévia ou mesmo restrição no que se refere ao contato 

entre adultos, crianças, enfermos com doenças graves e parturientes. Os médicos, pouco 

numerosos, tinham o papel de supervisionar as atividades dos enfermeiros, que eram os 

responsáveis pelo atendimento dos pacientes. Neste cenário caótico e excludente, eram 

as confrarias que assistiam à população, pois suas ações possibilitavam auxílio àqueles 

que não tinham acesso a qualquer forma de atendimento55. 

Cabe aqui destacar a atuação da Santa Casa de Misericórdia, presente em todo o 

Império Português, que era principal instituição que ia ao socorro dos mais pobres, fosse 

por meio de seus hospitais, do cuidado aos expostos, da assistência aos presos, da 

limpeza das cadeias, do auxílio a moças que pretendiam casar-se e não tinham 

condições de arcar com o dote, e do sistema de crédito.  

Dentre outras inúmeras funções confrariais, como as supracitadas, as irmandades 

contribuíram para a configuração e a delimitação do espaço urbano, por serem 

responsáveis pela ereção e manutenção das igrejas e capelas, as irmandades tiveram 

papel fundamental na configuração do solo urbano, não apenas no que diz respeito a sua 

materialidade, mas também no que se refere aos encontros sociais, à demarcação 

simbólica da territorialidade e aos ritos católicos. As cidades expandiam-se na medida 

em que os fiéis procuravam embelezar os templos dos santos de devoção, alinhar, 

aplainar as ruas e construir residências nas imediações da morada de seus padroeiros56. 

 A delimitação do solo urbano materializava, por sua vez, a delimitação social do 

espaço, como, por exemplo, em Ouro Preto, que possuía duas matrizes, a de Nossa da 

                                                             
55 COSTA, Maria Amélia. Op. cit, 1999, p. 68. 
56NASCIMENTO, Mara Regina do. As irmandades no meio urbano: práticas funerárias e religiosidade 
entre os leigos, porto Alegre, século XIX. In: Anais do XXIII Simpósio Nacional de História. Londrina, 
2005, p. 2. 
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Conceição do Antônio Dias e a de Nossa Senhora do Pilar, separadas pelo morro de 

Santa Quitéria. Nessa última freguesia, encontravam-se portugueses, enquanto a Matriz 

de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias fora fundada por paulistas. As 

irmandades, dessa forma, constituíam espaços em que, via de regra, os “socialmente 

semelhantes” se encontravam. Estes buscavam santos de devoção que correspondessem 

simbolicamente ao estrato social ao qual pertenciam, e essas devoções estavam 

presentes nas diversas instâncias da vida do indivíduo. Era comum a participação em 

mais de uma irmandade, como podemos perceber nos registros de inventários e 

testamentos dos oficiais da Mesa do Santíssimo Sacramento; entretanto, o livre trânsito 

entre essas associações era privilégio de alguns, pois além de ser uma prática 

dispendiosa, pelo pagamento para o ingresso e de anuais, algumas irmandades como as 

de elite tinham exigências mais rígidas para o ingresso de novos irmãos, como a 

comprovação da “pureza de sangue”. 

Entretanto, ainda que um indivíduo participasse de mais de uma irmandade, 

dava-se maior atenção à instituição que conferia maior visibilidade social, como as 

Ordens Terceiras. No caso dos irmãos do Santíssimo Sacramento, considerados por nós 

membros da elite de Vila Rica, é comum encontrar nos testamentos o desejo de que, 

quando morressem, seus corpos fossem envoltos nos hábitos das Ordens Terceiras ou 

que fossem enterrados na igreja matriz. 

Nessa perspectiva, pode-se constatar que o símbolo devocional na Colônia tinha 

um papel importante, já que a dimensão pública do catolicismo imprimia a necessidade 

de sua exteriorização em procissões e festas, identificando o grupo por ele representado. 

Nas casas, mastros e bandeiras exibiam o santo de devoção. O culto às imagens 

demandava cuidados expressos na confecção de vestes e na aquisição de adornos para 

as mesmas. Numa cultura barroca, o papel da dimensão visual reforçava a preocupação 

de bem representar o emblema da devoção57.  

 A associação para a veneração de um santo não tinha somente a intenção de 

reunir pessoas que partilhassem da mesma fé, mas tinha também como intuito agregar 

indivíduos com condições financeiras e sociais em tese semelhantes. Embora não 

possamos negar que a fé fosse o motivo que impulsionava a criação dessas associações, 

a demarcação das hierarquias sociais constituía, sobremaneira, a participação nelas. É 
                                                             
57 OLIVEIRA, Anderson José Machado.  Devoção e Identidades: Significados do culto de Santo Elesbão 
e Santa Efigênia no Rio de Janeiro e nas Minas no setecentos. Topoi, v. 7, n. 12, jan.-jun. 2006 , p.68. 
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justamente sob esta ótica que pretendemos analisar a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento: uma instituição capaz de conferir identidade e distinção, mas voltada para  

 

funções religiosas tais como a veneração da Eucaristia, a sua guarda e promoção, a 

participação na construção das igrejas matrizes, a preocupação com os sufrágios quando 

da morte de algum irmão. Deter-nos-emos também, em nosso estudo, nos aspectos 

concernentes à ajuda mútua, como a assistência financeira dada aos irmãos em 

momentos de dificuldade, bem como nas questões referentes ao funcionamento da 

instituição, como as eleições para a mesa gestora e entrada dos irmãos. 

O Santíssimo Sacramento, o sacramento da eucaristia, a hóstia consagrada, é o 

momento em que os fiéis encontram-se com Cristo e que entram em comunhão uns com 

os outros, pois o pedaço de pão oferecido durante a missa representa o Corpo de Cristo, 

por isso, o momento da comunhão é considerado o mais importante da missa e da 

liturgia católica. De acordo com Maria Marta Lobo de Araújo, o sacramento da 

eucaristia desenvolveu-se a partir da Reforma Tridentina, que buscava organizar e 

unificar o culto católico. Nesse conexto, desenvolveram-se as Irmandades do 

Santíssimo Sacramento, responsáveis pela guarda e promoção do sacramento da 

eucaristia. 

No prólogo do Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Pico 

de Regalados58, em Portugal, o Santíssimo é comparado a uma “Meza toda de finezas, 

regalos, amores e ternuras” de onde cada um se deve aproximar para, através da 

eucaristia, receber “aquele mar immenso de finezas que Christo bem nosso na Crux 

obrou e por nós offereceo a Seu Eterno Pay”. Trata-se da passagem onde Cristo surge 

mais explicitamente como homem. Visto através de uma metáfora, Cristo é comparado 

à imensidão do mar, numa alusão à infinitude de seu amor e ternura. Disponível e 

acessível em seu caráter de dádiva, a eucaristia encontrava-se ao alcance de todos os 

crentes59. 

Portanto, a veneração do Santíssimo devia ser feita por todos os crentes, pois é 

na eucaristia que Cristo se “materializa” e se faz mais próximo. Além disso, o 

                                                             
58 A Freguesia de Pico de Regalados está localizada no Concelho de Vila Verde, em Braga, ao norte de 
Portugal. 
59 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. A confraria do Santíssimo Sacramento de Pico de Regalados (1731-
1780). Coimbra: ATAHCA, 2001 p. 24. 
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sacramento da eucaristia era acessível a todos. As Constituições Sinodais do 

Arcebispado de Braga definiam o enquadramento teórico da eucaristia, considerando-a 

“um divino manjar [que] dá e acrescenta graça, preserva de pecados, dá força para 

resistir às tentações, enche a alma de virtudes e de abundância de graças espirituais livra 

da pena e ajuda para o caminho da vida eterna, pelo que é com razão chamado 

Viático”60. 

 Marta de Araújo, que estuda a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Pico dos 

Regalados, analisa o estatuto da instituição e nos mostra que, embora nele se faça a 

apologia do culto e da necessidade de os homens se aproximarem da devoção 

eucarística como fonte de salvação, é no prólogo que mais rasgadamente Cristo é 

apresentado como fonte de amor e, por isso, imprescindível para a prossecução da 

caminhada que constitui a vida. Esta era a fundamentação teórica da confraria, que a 

separa das demais e justificava a sua adoração por todos. Este espírito abrangente 

justificaria a adesão alargada de todos que podiam pagar a jóia de entrada61. Em outras 

palavras, a hóstia consagrada deveria ser adorada e venerada por todos, mas a 

participação na irmandade estava restrita aos que pudessem pagar a “jóia”. Assim, sua 

congênere vilarriquenha restringia o ingresso àqueles que, dentre outros meios, 

entrassem com altas quantias no assento no Livro de Irmãos. 

 Assim sendo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, além da divulgação do 

rito, tinha responsabilidade pela guarda da eucaristia. Ao lado dela, deveria haver 

sempre acesa junto ao Santíssimo uma luz. A luz simbolizava a claridade e o resplendor 

com que o Santíssimo Sacramento iluminava as almas de quem o recebia, por isso, 

nunca se podia ficar sem ela, porque isso significaria estar despojado do alento que dava 

aos fiéis. O responsável por isso era o tesoureiro da irmandade62. 

Muitas confrarias tinham como obrigação as celebrações litúrgicas da Semana 

Santa, promovendo a adoração do Santíssimo Sacramento entre a Quinta-Feira Maior e 

o Sábado de Aleluia, e sua saída em procissão no Domingo de Ressurreição. Nesse dia a 

confraria celebrava uma missa cantada e fazia procissão no adro com a participação da 

                                                             
60 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op. cit., 2001,p.25. 
61 Ibidem, p.24. 
62 Ibidem, p. 54. 
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Hóstia. Tratava-se de uma festa menor, pois a maior celebração que envolvia o 

Santíssimo Sacramento era a procissão de Corpus Christ63.  

 Na América portuguesa, à Irmandade do Santíssimo Sacramento competiam a 

promoção e a organização da procissão do Corpo de Deus, a maior procissão celebrada 

durante o ano, bem como a construção das igrejas matrizes. De acordo com Salles, “A 

irmandade do S.S. ocupava o altar-mor, simbolizando a autoridade suprema celeste.”64 

No capítulo 29 do estatuto compromissal da Irmandade do Santíssimo Sacramento de 

Nossa Senhora do Pilar, em  Vila Rica, podemos perceber a participação da Irmandade 

na construção da igreja matriz, pois nele reivindicava-se que o Santíssimo ocupasse o 

trono por sua importância religiosa e por ter contribuído financeiramente para a ereção 

da matriz. 

Por posse, e ajuste entre esta Irmandade do Santíssimo, e a da Padroeyra 
Nossa Senhora do Pillar lhe pertence o trono da Matriz por serem ellas as que 
a sua custa ofizeraõ, elhe pertence toda a sera de qualquer festividade emque 
seexpoem o Santíssimo no Trono, duas partes para esta dita Irmandade, e huã 
para a do Pillar, e nas festas destas naõ haverá repartiçaõ, o que querem se 
observe na forma que o tem feito the agora, visto outro sim já estar 
confirmado por vossa Illustrissima, e na dita Matriz senão poderá expor o 
Santíssimo em outra parte, senaõ no Trono, nem entraram nelle Irmão com 
Opa deoutra qualquer Irmandade, senaõ o do Santíssimo estando exposto, e o 
Reverendo Parocho onaõ exporá sem que aomenos estejam dous Irmãos com 
Opas65. 

 

Apesar de a Irmandade ter sido fundada em 1712, o Santíssimo Sacramento 

esteve abrigado por algum tempo na capela da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos, quando a matriz passava por reformas. Em maio de 1733, após a conclusão 

das obras, o Santíssimo voltou à igreja matriz, e a celebração resultante de sua 

transladação promoveu a grande procissão conhecida como Triunfo Eucarístico. Essa 

celebração envolveu todas as irmandades e inúmeros moradores da vila, consistindo 

numa solenidade em que se demarcava a importância social e política dos participantes. 

                                                             
63 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op. cit., 2001, p. 65 e 66. 
64 SALLES. Fritz Teixeira. As associações religiosas no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Universidade de 
Minas Gerais, 1963, p. 35. 
65 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 13). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
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Na descrição do evento feita por um dos habitantes da vila, podemos reconstituir a festa, 

que, além de religiosa, era também um evento político. 
Este he a solemne trasladaçaõ do Eucharistico Sacramento da Igreja da 
Senhora do Rosario  para um novo Templo da Senhora do Pillar Matriz, 
emorada própria do divino Sacramento; situada em hum bairro, que chamaõ 
Ouro Preto; a mais opulenta de duas que ha a Villa. [...] 
Seguia-se ultimamente a opulentissima, e esplendidissima Irmandade do 
Divino Sacramento, dilatada em numeroso sequito de honrados, e 
Christianissimos Irmaõs. 
[...] 
Seguia-se o Divino, e Eucharistico Sacramento, debaixo de hum precioso 
pallio em maõs do Reverendo Vigario da Matriz, revestido com huma rica  

 
alva, estola, capa de asperge, e véo de hombros, tudo de muito preço entre 
dous sacerdotes tambem revestidos de rica alvas, e dalmáticas de tella branca. 
[...] 
Detraz delle vinha o Conde das Galvêas, Governador destas Minas, com toda 
a Nobreza militar, e literária da Villa, e de outras partes, e o Nobre Senado da 
Camera. 
[...] 
Não há lembrança, que visse o Brasil, nem consta, que se fizesse na America 
acto de mayor grandeza, sendo tantos e tão magníficos os que no espaço de 
duzentos annos com admiração do Mundo todo tem executado seus 
generosos habitadores66. 
 
 

A instalação do Santíssimo Sacramento no altar-mor, representando a autoridade 

religiosa e política, também foi verificada em igrejas localizadas na Metrópole. A 

Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Viçosa67, instalada na igreja da Santa 

Casa de Misericórdia, ocupava o altar-mor da igreja, espaço que lhe fora cedido pela 

Coroa em 1637, 25 anos após a feitura de seu estatuto. Segundo Maria Marta Lobo de 

Araújo, a Confraria do Santíssimo Sacramento mantinha uma ligação de privilégio com 

a Casa de Bragança. A doação da capela-mor foi acompanhada de uma outra que incluía 

um terreno que ficava na parte detrás da referida capela. Este espaço foi-lhe oferecido 

com a intenção de que os irmãos do Santíssimo pudessem construir uns anexos para a 

sua serventia. No teto da capela-mor, a Casa de Bragança colocou seu escudo como 

forma de registrar sua presença68. 

                                                             
66 MACHADO, Simão Ferreira. “Narraçaõ de toda a Ordem, e Magnifico apparato da Solemne 
Trasladação (1733)”. In: ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco, São Paulo: 
Perspectiva, 1980, p. 179. 
67 A Vila de Viçosa pertence ao distritito de Évora, região central de Portugal. 
68 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de . As traves mestras da confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja 
da Misericórdia de Vila Viçosa: O compromisso de 1612. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e 
Etnologia, Vol. 41 (3-4), 2001, p.147. 
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A promoção do culto eucarístico na Colônia estava intimamente vinculada à 

criação de freguesias por parte da Coroa. As freguesias tinham como centro a igreja 

matriz, onde se podia conservar o Santíssimo Sacramento, dirigida por um sacerdote 

designado como pároco ou vigário. De acordo com Riolando Azzi, o termo “freguesia” 

deriva da expressão filii eclesiae, assinalando a reunião dos “filhos da igreja” para a 

celebração do culto. Essa expressão em português transformou-se em “filigrezes”, e 

terminou fixando-se em “freguezia”, correspondendo à expressão latina de reunião de 

fiéis católicos69. Ao longo do período colonial, as paróquias continuaram ainda a ser 

designadas como freguesias. A reunião principal dos fiéis se fazia aos domingos, 

quando se cumpria a obrigação da assistência à missa, que constituía uma oportunidade 

semanal para “ver Deus”. Mas, para que esse culto fosse realizado, era fundamental a 

presença do ministro clérigo, o pároco. Ele era por excelência o ministro do Corpo de 

Deus. 

 A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz de Nossa Senhora do Pilar de 

Ouro Preto foi fundada em 1712 e esteve sob administração eclesiástica desde então, 

pois a guarda da eucaristia cabia a um sacerdote. Em 1753, no entanto, por meio de uma 

querela judicial, a Irmandade obteve sua autonomia e passou à administração civil. Estar 

sob administração eclesiástica restringia os atos confrariais, pois todas as tomadas de 

decisão deviam ser levadas às autoridades do clero70. 

 O Compromisso da Irmandade data de 1738. Até o fim da primeira metade do 

Setecentos, os compromissos, estatutos que regiam as irmandades, podiam ser enviados 

aos bispados mais próximos para análise e aprovação. Na segunda metade, durante o 

período pombalino, os estatutos deviam ser enviados a Portugal para que fossem 

analisados pela Mesa de Consciência e Ordens. A Mesa era um órgão estatal, “uma 

espécie de departamento religioso”71, subordinado diretamente à Coroa portuguesa, que 

acompanhava de perto a situação das irmandades, igrejas, capelas, ordens religiosas etc.   

 A Coroa portuguesa, de acordo com o regime do Padroado, poderia interferir 

diretamente nas ações da Igreja em seus domínios, visto que os clérigos eram 

subordinados à Corte lusitana. Era ela quem pagava seus ordenados e tinha o poder de 

                                                             
69 AZZI, Riolando. A teologia católica na formação da sociedade colonial brasileira, Petrópolis/RJ: 
Editora Vozes, 2004, p. 278. 
70 AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos Confrades - a sociabilidade confrarial entre negros e 
mulatos no século XVIII. São Paulo: Dissertação de mestrado. FFLCH/USP, 1993, p. 157. 
71 MOESCH, Eduardo Pretto. O Padroado e a Igreja no Rio Grande do Sul Português. 
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indicá-los e afastá-los de acordo com a sua conveniência. O Padroado consistia numa 

aliança entre a Coroa portuguesa e a Igreja Católica em que a primeira se tornava 

responsável pela propagação dos ideais cristãos no Ultramar, isto é, na África, na Ásia e 

no Brasil. Em compensação, o Estado português receberia uma série de direitos e 

privilégios provenientes de bulas e breves papais, começando pelo breve Dum Diversas 

de Nicolau V, de 1452, e culminando no Praelcese Devotiones de Leão X, de 151472. 

 A Irmandade do Santíssimo Sacramento era uma instituição que reunia membros 

da elite local, o que pode ser observado pela sua importância política e econômica, e 

também pelas contribuições anuais dos irmãos, principalmente dos dirigentes da 

irmandade. Estes eram os principais responsáveis pela receita da instituição, 

contribuindo com avultadas somas anualmente - em contraste, portanto, com as 

irmandades de negros e mulatos, como nos mostra Marco Magalhães de Aguiar, onde 

algumas vezes os oficiais eram dispensados de contribuir pelo serviço que prestavam73.  

Assim como na Irmandade do Santíssimo Sacramento de Ouro Preto, a sua 

congênere recifense congregava membros do grupo dominante local, nesse caso 

representantes da elite açucareira e da nobreza da terra, como afirma Vilmar Silva. Nos 

livros de entradas de irmãos presentes no arquivo desta Irmandade, encontram-se 

homens que ilustraram o ambiente social recifense. Nesse sentido, a instituição prezava 

por receber destacadas figuras da Cidade do Recife e da Capitania de Pernambuco como 

um todo. Assim, há referências nos livros de entradas a barões, condes e marqueses74.  

O capítulo 13 do Compromisso do Santíssimo Sacramento de Ouro Preto 

regulamenta os valores a serem pagos pelos que desejassem participar da irmandade - 

valores refentes a o assento no Livro de Irmãos e aos pagamentos anuais: 
Mostrando, como por experiência se vê as Minas mui deminutas 
conveniências para os seus moradores; parece justo contribuam estes com 
igualdade as suas posses para as Irmandades; e por isso pagará cada Irmaõ 
que se quizer sentar nos livros desta, quatro oitavas de ouro, e de annoal 
todos geralmente huã oitava por anno, e no em que forem de meza, vinte 
oitavas de ouro, e de annoal nada, e naõ poderam ser propostos para tornar a 

                                                             
72 BOXER, Charles R. A Igreja e a Expansão Ibérica (1440-1770). Lisboa: Edições 70, 1978, p. 99. 
73 AGUIAR, Marco Magaçhães. Op.cit., 1993, p. 182.  
74 SILVA, Vilmar Victor de Freitas. A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila de Sant Antonio do 
Recife no século XVIII: considerações sobre o imaginário barroco na colônia. In: I Colóquio de História 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco Brasil e Portugal: nossa história ontem e hoje, Recife: 
UFRPE, 3 a 5 de outubro de 2007,  p. 7. 
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ser Irmaõ de Meza os que oforem seram passados tres annos completos, salvo 
se devoçaõ quizerem, e o pedirem e houver p.ª isso [?] de quem poder dar.75 

Contribuíam com as maiores quantias os oficiais da Mesa, principalmente o 

provedor, com “duzentas oitavas de ouro em pó limpo no ano em que servir”, e o 

escrivão, com cem oitavas de ouro em pó.76 As altas contribuições tinham como 

contrapartida o direito à sepultura na capela-mor (mesmo após vencido o mandato), o 

dobro de missas em relação aos confrades comuns e um lugar de máximo destaque na 

hierarquia dos cortejos promovidos pela própria irmandade: funerais, procissões do 

santo patrono, Quarta-feira de Cinzas,  Semana Santa, Corpus Christi etc., de acordo 

com o calendário festivo  do sodalício em questão. Ou seja, era um dispêndio que trazia 

retorno em termos de prestígio social e recompensas espirituais: muitas missas em 

sufrágios na hora da morte e uma campa em espaço mais sacralizado no âmbito do 

recinto da matriz, a capela-mor, eram privilégios dos mais altos cargos da irmandade. 

Contudo, é necessário frisar que a ordem expressa nos ritos solenes nem sempre 

espelhava a riqueza pessoal de seus componentes. Acontecia de os provedores servirem 

anos a fio sem quitarem seus débitos, cabendo aos testamenteiros, quando de sua morte, 

saldar tais dívidas, de certa forma, imperdoáveis para as irmandades mineiras que, em 

meados do Setecentos, se encontravam cada vez  mais dependentes dessas receitas. Não 

se pode dizer que o prestígio em geral fosse coeficiente de riqueza, embora a 

favorecesse.77  

No trecho transcrito a seguir, relativo a um documento em que a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento movia ação contra um de seus irmãos, o já então falecido 

Bernardo José Carvalho, cobrou de sua herança o pagamento da quantia de 45 oitavas 

de ouro que o defunto ficara devendo à Irmandade, para tanto, além da apresentação do 

Livro de Entradas, foram convocadas testemunhas que comprovassem a participação do 

irmão. 

                                                             
75 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 13). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
76 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 2 e 3). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
77 CAMPOS, Adalgisa Arantes. A visão nobiliárquica nas solenidades do setecentos mineiro. In: Anais do 
X Encontro Regional de História. ANPUH-MG Minas, Trezentos Anos. Mariana: UFOP/ANPUH: 1996, 
p.117. 
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Procurador da Irmandade do Santissimo Sacramento da freguesia de nossa 
senhora do Pillar de ouro preto dese que sabe pelo ver [trecho danificado] a 
divida que pede o dito justificante procurador do Santissimo Sacramento da 
dita freguesia a testamentária do fallecido Bernardo Jose de Carvalho da 
quantia de quarenta e sinco oitavas e meya deouro ser  verdadeyro, em rasão  
delle testemunho ter visto o livro para anualmente serve de se lançar os 
termos das entradas dos  irmãos da dita Irmandade do Santissimo Sacramento  
da referida freguesia onde ele testemunha aservio a muitos  [?] da dita 
Irmandade como dito falecendo testador em sua vida constado mesmo livro 
sentar se por Irmão de termo o dito testador Bernardo Jose de Carvalho na 
dita Irmandade no dia vinte e quatro de setembro do anno de mil setecentos e 
setenta e três, onde sendo asignado de sua própria letra e forma que elle 
testemunhado conhece vier da desta por della ter pleno conhecimento, como 
tão bem consta do livro de conta corrente da dita Irmandade a [trecho 
danificado] que actualmente serve [trecho danificado] devendo o dito 
testador a mesma Irmandade de seus annuaes, [?], esmollas della decerto a 
quantia digo decerto a referida quantia de quarenta e sinco oitavas de ouros a 
dita, e mais não [?] da petição que se acha creer  ter na carta de Inquirição de  
testemunhos vindo do referido juizo da Procuradoria da Comarca do Sabara 
que toda [trecho danificado] foi dita declarada pello dito Menistro 78 

O testemunho de um morador de Vila Rica ia no mesmo sentido: 
 

O Capelaõ Jose Pinto de Souza homem branco natural da freguesia de Saõ  
Salvador da [?] da Santa Cruz Comarca de Guimaraens [trecho danificado] 
de Braga e [trecho danificado] morador nesta Villa que  [trecho danificado] 
seu negocio de vender negros novos e bestas moares de idade que ser de 
secenta e hum anno pouco mais ou menos  testemunho [...] 

E perguntado elle testemunho pelo conhecido na petição creer [?] digo na 
petição dos [?] procurador da Irmandade do Santissimo Sacramento da 
freguesia de nossa senhora do pillar de ouro preto [?] na carta de Inquirição 
de testemunhos requerimento da dita procuradoria da referida Irmandade 
dese que sabe  pelo ver que o falescido Bernardo  Jose de Carvalho foi nesta  
freguesia Irmão de termo da Irmandade do Santissimo Sacramento della onde 
servia de Mesario.79 

A intransigência com relação ao pagamento foi observado também na Irmandade 

do S.S. de Pico de Regalados, em Portugal, pois, aqueles que não honrassem com seus 

compromissos financeiros eram punidos com a expulsão. Em 1756, a instituição 

reintegrou nove confrades que estavam riscados por não terem pago a jóia de entrada. 

No ano interior estes irmãos, todos da freguesia de Gondiães, foram lançados no livro 

de confrades, mas o tesoureiro não recebeu o montante a que cada um estava obrigado. 

Quando a nova Mesa iniciou as funções e as contas foram conferidas, verificou-se a 

                                                             
78 Museu da Inconfidência, Arquivo Histórico da Casa do Pilar, Ouro Preto /MG. 1º Ofício, códice 281, 
auto 5897. Vila Rica, 1786, p. 3v. 
79 Museu da Inconfidência, Arquivo Histórico da Casa do Pilar, Ouro Preto /MG. 1º Ofício, códice 281, 
auto 5897. Vila Rica, 1786, p. 4v. 
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falta desse pagamento e procedeu-se de imediato ao risco, posteriormente foi 

comunicada a regularização da situação dos irmãos e a sua reintegração80.  

De acordo com o Compromisso, além dos quatro cargos de oficiais para os quais 

os irmãos eram eleitos anualmente, a Mesa “contratava” o Andador. Especificando o 

que se disse acima, os cargos eram os seguintes: o escrivão, a quem competia registrar 

tudo o que se referisse à Irmandade, escrever carta aos devedores (cobrança), ter em seu 

poder todos os livros e fazer as vezes do procurador quando este estivesse ausente; o 

procurador, que devia zelar por todos os bens móveis e imóveis da Confraria e pela 

cobrança de dívidas; o tesoureiro, responsável pelas finanças, por zelar pelos bens, 

mandar tocar os sinos e levar a cruz nas procissões; o provedor, que cuidava de todos os 

assuntos concernentes à Irmandade, presidia suas funções, desempatava os votos nas 

eleições para a composição da Mesa e dava esmolas à Confraria quando houvesse 

necessidade; e o andador, que devia cumprir com todas as obrigações que lhe fossem 

designadas pelos irmãos da mesa. 

 O andador era contratado pela Mesa e, apesar de não possuir poder de 

deliberação, tinha de corresponder aos mesmos pré-requisitos dos demais irmãos. Esse 

cargo existiu também na Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, no Rio de 

Janeiro, com função bastante semelhante: tinha a incumbência de informar a todos os 

irmãos sobre o funeral de algum membro da Ordem ou da religião do Carmo e sobre os 

exercícios espirituais de preceito, de modo que todos comparecessem às referidas 

cerimônias.81 As tarefas do andador do Santíssimo Sacramento constavam do capítulo 

seis do Compromisso: 
A obrigação do Andador será fazer tudo quanto lhemandarem os officiaes de 
meza juntos, ou emparticular sendo pertencente a Irmandade sempreservaçaõ 
de cousa alguã, fazer cobranças na Villa, e fora della, tocar os sinos, 
campaynha o senhor fora, será com Opa sem chapeo, e quando for para a 
Irmandade sahir a acompanhar algum defunto será com Opa, e chapeo, pelo 
que selhedarà de ordenado cento e trinta oitavas de ouro, e havendo quem por 
menos faça será o porque em Meza seajustar, deque tudo sefarà termo; 
achando se em omissão será admoestados lhe segunda vez, e depois será 
expulso, segundo selhe o que tiver vencido, esse elegerà outro acontento 
dameza que exercer.82 

                                                             
80 ARAÚJO, Maria Marta  Lobo de. Op. cit, 2001, p.34 
81 MARTINS, William de Souza. O Irmão Jose Batista Lisboa e a Ordem Terceira do Carmo do Rio de 
Janeiro, p.2. 
82 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 5). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
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 Nas eleições para a composição da Mesa, anuais, os candidatos eram indicados 

pelos atuais componentes. O capítulo 10 regulamentava que 

 
No sábado de Alleluia de tarde preparará o Procurador huã Meza na Caza do 
Consistório, que tem na dita Matriz, junto daqual se sentará o Provedor, 
Escrivão, Procurador e Tezoureyro com o Reverendo Parocho, e pelo dito 
Provedor serám propostos três Irmaõs dos mais zelosos, benemérito, e 
abastados de bens para exercerem no ano seguinte seu cargo, e a mesma 
proposição o Escrivaõ, Procurador, e Tezrº de outros tres Irmaõs cada um 
com as mesmas circunstancias expressadas e tomadas, e tomadas pelo 
Escrivam em huã folha de papel os nomes dos ditos propostos, hirá o 
Provedor convocar os Irmaõs paraque perante o dito Provedor, Escrivaõ e 
Reverendo Parocho vaõ votar cada hum de persy nosq entenderem podem 
servir melhor ao Santíssimo, e tomados todos os ditos votos se elegeram 
aquelles feita a Elleyçaõ delles, e dos mais Irmãos de meza que com elles 
ham se servir se assinará pelo Reverendo Parocho, e fará publicar [?], do dia 
de Paschoa.83 

No caso de que os eleitos, por algum motivo, não pudessem ou não quisessem 

assumir seus respectivos cargos – cabe relembrar que ocupá-los implicava contribuir 

financeiramente para a Irmandade –, a Mesa admitia os que por devoção se dispusessem 

a assumir tais postos. O Compromisso regulamenta a posse desses candidatos: 
Cazo suposto, o qual nunca se deve esperar de pessoas e Irmãos em que q.m 
deve concorrer as circunstancias que ficam apontadas para as propostas, que 
o Procurador ou outro dos officaes eleytos, naõ queriam acceitar, se 
admitiram aquelles que por sua devoçam o quizerem ser, aos quaes se fará 
termo com a declaraçam que precedeo, e nam havendo quem por sua 
devoçam acceite os cargos recuzandosse precederá a nova Eleyçaõ. E 
falecendo algum dos dous officiaes Provedor, ou Escrivam depois de haver 
assinado termo de acceitaçaõ se haverá de seus bens a esmolla do 
compromisso, e sendo o falecido Provedor, continuará o Escrivão as suas 
vezes, junto com o cargo q tem, e se este, ou algum dos dous officaes mais 
for o fallecido se procederá a Elleyçam delle por votos tomados em Meza84.  

A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Viçosa, em Portugal, instalada 

na igreja da Santa Casa de Misericórdia, tinha em suas fileiras, assim como as suas 

congêneras citadas, membros da elite local. Esta irmandade em especial tinha o seu 

sistema organizacional inspirado no da Santa Casa - vale dizer que os membros de 

ambas insituições eram boa parte das vezes os mesmos. Desse modo, espelhando-se na 

estrutura organizacional da Santa Casa, a Irmandade do Santíssimo de Vila Viçosa 
                                                             
83 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 10). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. Grifo nosso. 
84 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 12). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
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possuía um limite para o número de membros: eram cem irmãos, somente homens, 

dividos em duas “classes”: 50 nobres e 50 oficiais. De acordo com Maria de Araújo, 

apesar de alguns membros fazerem parte de ambas associações religiosas, havia 

embates com relação ao poder entre as duas insituições, a Coroa portuguesa utilizando-

se da Irmandade do Santíssimo para controlar as ações da Santa Casa85. 

A Irmandade do Santíssimo de Viçosa tinha, portanto, o apoio da Coroa. Num 

caso interessante ocorrido no ano de 1740, os irmãos do Santíssimo Sacramento 

cederam uma sepultura ao capitão Manuel de Araújo Pereira no espaço que lhes cabia 

dentro da igreja. A Misericórdia, na qualidade de associação mais importante da vila, 

não concordou com essa decisão e resolveu dar conhecimento dela ao monarca, que, no 

entanto, deu razão aos confrades do Santíssimo. Em resposta, a Misericórdia interpôs 

um recurso contra a decisão à Coroa. O monarca, porém, novamente não satisfez as 

pretensões da Santa Casa86. O fato é que, embora a Santa Casa fosse uma insituição 

poderosa, o Santíssimo Sacramento representou o poder religioso e político em diversas 

partes da Metrópole e da Colônia. Em outras palavras, o Santíssimo representava a 

Coroa em difentes partes dos domínios lusos.  

Os interessados em ocupar um dos cargos na confraria do S.S. de Pico de 

Regalados poderiam fazê-lo mediante contribuição monetária que os estatutos 

estipulavam. No ano em que houvesse Endoenças, o interessado contribuiria com mil e 

duzentos réis de esmola e oitocentos réis nos restantes anos. Ficavam ainda obrigados a 

fazer peditório na sua freguesia no mês de Outubro e a acompanhar os confrades da sua 

freguesia que morressem com a cruz da confraria, mobilizando dois confrades para 

carregarem as tochas que ladeavam a cruz. A prestação de serviços e a contribuição 

monetária tornariam o interessado imediatamente seu membro87. As contribuições 

financeiras, assim como ocorriam na irmandade do S.S. de Vila Rica, podem ser 

identificadas em outras irmandades do Santíssimo; aqui acabamos de citar o exemplo da 

irmandade localizada em Pico de Regalados, em Portugal, mas podemos também 

observar esse tipo de exigência na irmandade de Vila do Santo Antônio, em Recife. 

Dessa maneira, acreditamos que podemos afirmar que a Irmandade do Santíssimo 

                                                             
85 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op. Cit,.2001 (b),  p.138 e 139. 
86Ibidem, p.146. 
87 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op.cit, 2011 (a), p. 36. 
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Sacramento, em Portugal, bem como na colônia americana, primava por agregar 

contingentes bastante parecidos, em especial no tocante ao aspecto econômico.  

No Compromisso das Irmandades do Santíssimo, não encontramos a descrição 

do cargo de “irmão por devoção”, mas o encontramos nos livros de eleição, e, ao que 

tudo indica, os irmãos que assumiram este cargo pareciam ligados aos setores abastados 

da sociedade, pois boa parte compôs a Câmara Municipal de Vila Rica. Sete irmãos 

assumiram cargos na Mesa diretora por devoção nos anos compreendidos pela pesquisa, 

dentre os quais apenas três não eram camaristas: o reverendo vigário doutor Antonio 

Correa, provedor em 1766; João Serqueira, escrivão em 1749 e 1750; Manoel 

Gonçalves Leite, escrivão em 1766. Entre os irmãos que também foram camaristas 

estavam o capitão-mor Antonio Ramos dos Reis, provedor por devoção em 1752 e 

camarista nos anos de 1725, 1739, 1745 e 1757; Francisco Xavier de Sousa, procurador 

em 1766 e camarista em 1758 e 1766; Manoel da Costa Silva, tesoureiro em 1766 e 

camarista em 1767, 1770, 1794 e 1802; e, finalmente, Manoel Rodrigues Coelho, 

provedor em 1750 e camarista em 1721 e 1731. 

Mais uma vez, faremos referência ao trabalho de Maria Marta Lobo, que nos 

ajudou bastante na elucidação de muitas questões. A Irmandade do Santíssimo 

Sacramento do Pico de Regalados descreveu em seu Compromisso a função do irmão 

por devoção: eles eram responsáveis pelo peditório, nas missas dos dias festivos, entre 

os presentes; em Outubro pediam pelas freguesias88.  

 Além dos cargos acima enumerados e descritos, encontramos na análise da 

documentação os zeladores da bacia, dispersos em diferentes pontos da vila. Os locais 

citados nos documentos foram o Morro do Ramos, a Boa Vista, o Morro do Bonfim, as 

Cabeças, o Morro do Ouro Podre, a Bocaina, a Venda Nova, o Botafogo, o Caquende, a 

Água Limpa e o Rosário. De um total de 309 irmãos integrantes da Mesa gestora, os 

zeladores da bacia somaram 140, a maior parte deles assumindo o cargo por muitos 

anos consecutivos. Não há no Compromisso especificação de quais eram as atribuições 

do zelador da bacia, como acontece com os demais oficiais. Entretanto, a análise da 

documentação nos leva a crer que este cargo era responsável pela arrecadação de 

esmolas para a Irmandade, pelo que pudemos averiguar, as Irmandades do Santíssimo 

tinham cargos com funções muito parecidas, mas com diferente denominação; por 
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exemplo, o cargo de juiz na irmandade do Santíssimo de Pico de Regalados 

corresponderia ao cargo de provedor na do Santíssimo da Matriz do Pilar de Ouro Preto. 

Ao que tudo indica, pois o compromisso não deixa claro quais são as atribuições dos 

zeladores da bacia, este cargo seria semelhante ao de irmão por devoção encontrado na 

irmandade de Pico de Regalados, ou seja, a atribuição do cargo seria o peditório. Já o 

cargo dos irmãos por devoção do Santíssimo de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto 

parece abarcar os irmãos que assumiam a Mesa da confraria por devoção, quando outros 

irmãos, por qualquer motivo, não aceitavam cargos da Mesa. 

No que concerne à presença de mulheres na Irmandade, o estatuto esclarece 

apenas sobre a participação de mulheres casadas com irmãos; não trata do ingresso de 

mulheres solteiras ou que adentrem a irmandade por conta própria. A Irmandade de Pico 

de Regalados89, que aqui tem nos auxiliado como base de comparação, apresentava as 

mesmas características. O capítulo 18 do Compromisso estabelecia o seguinte: 
Toda mollher cazada com Irmão desta mesma Irmandade, que quizer gozar 
dos suffragios, e beneficios della, sendo izenta de infecta nasçaõ, se poderá 
mandar sentar por Irmã, dando de sua entrada trinta e duas oitavas de ouro, 
na attençaõ de ter despeza com cargo da irmandade, e dahy emdiante ficarà 
contribuindo tão sômente com osannoaes de hua oitava, e falecendo omarido 
irmão, e querendo a viuva sua molher contribuir com os annoaes delles, 
falecendo selhefarà os suffragios que costuma a irmandade fazer ainda que 
nam tenha assento de Irmã, attendendo aque a despeza feita pelo marido com 
aIrmandade há sahido do monte emque ela era intereçada, mas devendo 
annoaes e não os pagando seus herdeyros ou testamenteyros, se não foram 
ditos suffragios, e sò acompanhada do seu corpo e  o de seus filhos, estando 
debaixo do Pátrio poder pela dita irmandade dandolhe esta emquanto elle 
viuvo, sempre a Irmandade acompanharà seu corpo a sepultura somente.90 

Ao longo deste trabalho, viemos buscando corroborar nossa hipótese de que a 

Irmandade do Santíssimo era uma das mais importantes no contexto colonial português 

devido ao seu objeto de veneração, que representava o Corpo de Cristo e devia ser 

adorado por todos os católicos, independentemente do santo de que o indivíduo fosse 

devoto. 

A procissão de Corpus Christi, a mais esperada do ano, contando com o apoio 

financeiro do Senado da Câmara, era um dos momentos em que as fronteiras religiosas 

e sociais eram demarcadas. Além da procissão do Corpo de Deus, a única também 

                                                             
89 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op.cit, 2001, (a), p. 39. 
90 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
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financiada pelos camaristas de Vila Rica foi a de São Jorge 91. A procissão de Corpus 

Christi remontava à Idade Média, fazendo parte do calendário festivo da Igreja e da 

Corte lusitana por representar, além da fé católica, também a autoridade real em 

diferentes pontos do Império português. O próprio financiamento concedido pelo 

Senado à festa do Corpo de Deus demonstra a importância que ela adquiriu no seio da 

cristandade nas épocas medieval e moderna. Afinal, tratava-se do transporte pelas ruas 

do principal símbolo da celebração litúrgica, do momento da elevação, de contemplação 

mística do Santíssimo, que tornava mais fácil a aproximação de Deus.  

 As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia definem a procissão como  

oração pública feita a Deus por comum ajuntamento de fiéis disposto com 
certa ordem, que vai de um lugar sagrado a outro lugar sagrado e é tão antigo 
o uso delas na Igreja Católica, que alguns autores atribuem sua origem ao 
tempo dos Apóstolos [...] e também as mais que nós mandarmos fazer, 
observando-se em todas a ordem, e disposição necessária para a perfeição, e 
majestade dos tais atos, assistindo-se neles com aquela modéstia, reverência, 
e religião, que requerem estas pias, e religiosas celebridades.92  

A Irmandade do Santíssimo de Vila de Santo Antonio do Recife também trata desta 

grande celebração estabelecendo que todas as outras procissões tenham como exemplo a 

do Corpo de Deus para sua execução. Seu estatuto prescreve o seguinte  

No dia do Orago desta Freguezia, se for o que corresponde á Instituição do 
Santissimo Sacramento, por ser feita a nossa Igreja com esse titulo, fará a 
Irmandade huma Festa semelhante á do Corpo de Deos, excepto a Procissão. 
Todos os annos na terça feira da Semana Santa acompanhará o Santissimo 
Viatico aos enfermos por desobriga Quaresmal; e será com a decencia, e 
pompa possivel, e quatro Anjos bem ornados, que pertencerão ás Irmans. Em 
nenhuma das Festas, e Officios, feitas na nossa Igreja se admitirá Celebrante 
que não sejão os que acima dissemos na Festa do Corpo de Deos93.  

 
 A procissão de Corpus Christi era considerada, de acordo com as Costituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia 
a principal de todas as Procissões é a grande, e festival Procissão do Corpo de 
Deus, que em cada um ano se faz na Quinta-Feira depois do Domingo da 
Trindade, tão encomendado pelos Sagrados Cânones, e Concílio Tridentino, e 
ainda pelas Leis do Reino. Foi ordenada pela Igreja para exaltação do Divino 
Sacramento, manjar sagrado em que se nos dá o mesmo Cristo nosso Senhor, 
para honra de Deus, glória dos Católicos, confusão dos hereges, e para que os 

                                                             
91 SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. A Vila em Ricas Festas: celebrações promovidas pela 
Câmara de Vila Rica – 1711-1744. Belo Horizonte : Editora C/ Arte, 2003, p. 87. 
92 SANTOS, Danilo José dos. A Procissão de Corpus Christ na Vila de Santo Antonio do Recife no 
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fiéis lembrados deste imenso benefício, com fervoroso afeto se movam a 
render o obséquio devido a tão Divina Majestade, e a dar graças a Cristo 
nosso Senhor, tão liberalíssimo benfeitor, que se nos dá a si mesmo em 
iguaria da vida espiritual94.  
 

Por isso, nas palavras de Amândio Jorge Morais Barros, “esta cerimônia, na qual 

o ‘Corpo do Senhor’ percorria as povoações, foi normalmente comemorada com o 

máximo esplendor possível pelas populações que deste modo o pretendiam glorificar”.95 

Esse era um evento que mobilizava toda a vila e por isso a Câmara organizava a 

procissão em seus pormenores, tratando desde as ruas em que o Santíssimo iria passar 

até os avisos dados aos moradores para que caiassem as fachadas das casas e 

colocassem tecidos nobres nas janelas96. Não obstante fosse um evento de grande 

importância religiosa e política que atraía toda a vila, a participação era compulsória e o 

não comparecimento implicava o pagamento de multas. Como nos mostra Daniela 

Miranda - num estudo sobre a prática musical em Sabará na segunda metade do século 

XVIII e no início do XIX, no qual compara as multas aplicadas na Vila Real e em Vila 

Rica aos faltosos no Corpus Christi -, os que residissem a menos de uma légua desta 

última urbe deveriam pagar 9 mil réis (ou 6 oitavas de ouro), enquanto em Sabará a 

multa girava em torno de 6 mil réis97. 

Com relação à participação dos irmãos do Santíssimo Sacramento de Vila Rica 

na procissão, o capítulo 26 do Compromisso orientava que  
Pertence aos Irmaõs desta Irmandade, levarem as varas do Pallio por posse 
emtodas as procissoens emque vay o Santissimo, oque assim mesmo 
seobservara daqui emdiante, excepto na procissam do Corpo de Deos, do 
Senado emque as levam os cavalheyros da Ordem de Cristo, e cidadoens e na 
de S, pedro os reverendos sacerdotes, esempre que sahir o Santissimo hirà o 
Provedor com avara atraz do Pallio98. 

Embora esse capítulo nos leve a crer que os irmãos ficassem privados de 

transportar o Santíssimo nas ocasiões apontadas, não devemos esquecer que muitos dos 
                                                             
94SANTOS, Danilo José dos. Op. cit, 2008,, p.4. 
95 BARROS, Amândio Jorge Morais. A Procissão do Corpo de Deus do Porto nos séculos XV e XVI: a 
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96 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. “Unidade e diversidade através da Festa de Corpus Christi”. In: 
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97 MIRANDA, Daniela. Músicos de Sabará: a prática musical religiosa a serviço da Câmara (1749-
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Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador Prof. Dr. Douglas Cole Libby; Co-
orientador Prof. Dr, paulo Castagna. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 28. 
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que participavam da Irmandade compunham também o Senado da Câmara e eram 

habilitados na Ordem de Cristo. 

 À Confraria do S.S., ademais da responsabilidade com a guarda da eucaristia e 

com sua promoção através da festa de Corpus Christi, cabia o dever de erigir as igrejas 

matrizes. Levando-se em consideração que os membros da Irmandade eram pessoas de 

destaque político e econômico, como foi assinalado anteriormente, é natural que a 

construção dos templos mais importantes das vilas estivesse a cargo de quem pudesse 

corresponder a empreitadas de fôlego. A receita da Confraria era composta na sua maior 

parte pela contribuição dos irmãos da Mesa, normalmente composta por 24 membros, 

porém, nos anos que se seguissem às obras para a construção da igreja matriz, a Mesa 

admitiria a quantidade de irmãos que julgasse necessário para o bom andamento da 

obra. Esse aspecto está expresso no capítulo 14 do Compromisso. 
No enquanto durarem obras da nova Igreja, e for necessário continuallas lhe 
apor na ultima perfeiçaõ, se poderá eleger o numero de Irmaõs demeza que 
parecer conveniente, respeitando a que muytos depois de eleytos por 
devoçam, ou por falência nam acceitam; mas findas das ditas obras haverá 
somente onumero devinte equatro lhe trinta Irmaõs99. 

Se a Irmandade do Santíssimo Sacramento participava ativamente, juntamente 

com a Câmara, do financiamento da procissão de Corpus Christi; e se, como foi 

mencionado, parte significativa de seus dirigentes acumulavam cargos no Senado, é 

possível considerar a Confraria uma instância de poder político e econômico que 

auxiliava na afirmação da posição social de destaque dos irmãos. Os pré-requisitos para 

o ingresso no Santíssimo de Ouro Preto e para a ocupação de um cargo na Câmara eram 

os mesmos: atestado de “pureza de sangue” e capacidade de contribuir financeiramente. 

Contudo, relembrando o que foi dito há algumas páginas atrás sobre a formação abrupta 

e heterogênea da sociedade mineira, a hipótese de que apenas os capazes de comprovar 

a limpeza de sangue ingressavam de fato na Irmandade é algo que pode ser contestado a 

partir do histórico migratório na região. 

A Irmandade do Santíssimo Sacramento era, como se disse, uma instituição que 

agregava membros das camadas dominantes devido à sua importância religiosa, política 

e social. Dessa forma, o ingresso nesta instituição era restrito a homens brancos que 

pudessem comprovar pureza de sangue e pagar as taxas anuais. Todavia, a limpeza de 
                                                             
99 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 14). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
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sangue era um requisito difícil de atender, principalmente nos primeiros anos da 

colonização. Na segunda metade do século XVIII, período apreendido pela pesquisa, 

quando a estratificação social já se delineava com maior clareza, o problema era outro. 

Minas passava, segundo Marcos M. Aguiar100, por um período de franco declínio 

econômico das irmandades, pois desde o Triunfo Eucarístico a extração aurífera vinha 

sofrendo uma retração, o que tornava o pagamento dos anuais cada vez mais 

complicado. 

Apesar de ser patente a restrição relativa à entrada de irmãos, ela não estava 

explícita no Compromisso da Irmandade. Indícios podem ser observados no capítulo 18, 

citado anteriormente, segundo o qual à esposa de algum irmão que também quisesse se 

assentar como irmã, sendo isenta de infecta nação, bastaria pagar os anuais estipulados 

pelo regimento para ser aceita. Além desse capítulo, podemos perceber outro indício 

também no de número 20, onde se restringia o acompanhamento de defuntos que não 

tivessem sido membros da Irmandade exclusivamente a pessoas brancas. 
Convem os officiaes de Meza e mais Irmaõs desta irmandade q ela não saya a 
acompanhar defunto que naõ seja Irmão, ou aquém a dita irmandade seja 
obrigada, como fica expedido no Capítulo 18, pena de que a meza que assim 
o naõ observar pagar para dita Irmandade trinta eduas oitavas de ouro, e por 
esmola deigual quantia poderá acompanhar aquem naõ for Irmaõ, attendendo 
as despezas que tem com oedificio, e ultima perfeição da Igreja, sendo pessoa 
branca101.  

Exigência semelhante pode ser observada também na Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Vila de Santo Antonio do Recife, em Pernambuco, e na Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia, na qual o principal critério para ingresso era a pureza de sangue 

e ser cristão-velho. Assim, a posição ocupada pelos membros nas Irmandades estava 

diretamente ligada à posição social102. O Compromisso do Santíssimo de Recife 

estabelecia que “A pessoa que se acceitar, ou eleger para irmão ou irmã, desta 

Irmandade, deverá ser tal, que pela sua qualidade e costumes não a deslutre, e 

inquiete”103.  

                                                             
100 AGUIAR, Marco Magalhães. Op. cit., 1993, p. 26 
101 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 20). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. Grifo nosso. 
102 RUSSEL WOOD, A. J. R. Fidalgos e Filantropos: A Casa de Misericórdia da Bahia, 1550-1755. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 79. 
103 “Estatuto compromissal da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vila de Santo Antonio do Recife, 
1793”.  In: SILVA, Vilmar Victor de Freitas. Op. cit, p. 3. 



61 

 

 
 

Outro exemplo, sobre como as instituições religiosas eram também espaços de 

poder político, era a Ordem Terceira de São Francisco. Como nos mostra Juliana 

Moraes, as exigências relacionadas à limpeza de sangue e à conduta moral dos futuros 

membros da associação faziam parte dos critérios de todas as ordens terceiras 

franciscanas, tanto em Portugal, como em Braga ou Vila Viçosa, quanto na América 

portuguesa, como em Salvador ou em São Paulo, recorte espacial da pesquisa da 

autora104, para adentrar a Ordem Terceira, o candidato deveria fazer uma petição formal 

à instituição e dar início a investigações a respeito de sua família, de sua conduta, dos 

seus rendimentos financeiros e ainda de seu estado físico. Com a obtenção das 

respostas, realizava-se a votação para aprovar a entrada do novo membro. As perguntas 

realizadas antes da entrada do novo associado tinham por objetivo constatar a conduta 

moral do pretendente. 

 Diferentemente do que ocorria em irmandades coloniais como a do Santíssimo 

Sacramento, que eram reconhecidamente destinadas aos membros da elite, em Portugal 

essas associações religiosas não necessariamente apresentavam em seus estatutos 

capítulos que enfatizassem a restrição a estratos sociais, principalmente por razões 

étnico-raciais. A restrição se fazia de fato através da cobrança de altas taxas de ingresso 

e permanência na instituição. A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Pico de 

Regalados constitui um desses exemplos, pois não impunha diretamente obstáculos ao 

ingresso de membros de qualquer estrato social em especial: o “Divinissimo 

Sacramento não exclue da sua Meza nem ao pobre, nem ao servo nem ao humilde”. 

Entretanto, as altas taxas de ingresso consistia num fator impeditivo para os segmentos 

sociais mais baixos. Embora teoricamente admitidos, os pobres estavam na prática 

arredados da confraria pela impossibilidade que tinham de pagar a jóia de entrada. Essa 

situação condicionava a composição social da confraria105. 

  O perfil dos irmãos do Santíssimo de Pico de Regalados era bem distinto do de 

suas congêneres luso-americanas, pois a única restrição era financeira, enquanto na 

América era também social, ou seja, em tese eram aceitos, como já dissemos inúmeras 

vezes, somente irmãos que comprovassem “pureza de sangue”. A Irmandade de Pico de 
                                                             
104 Juliana de Mello Moraes, “As associações religiosas enquanto espaços de poder: as famílias 
paulistanas e a ordem terceira de São Francisco (século XVIII)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
Coloquios, 2008, p. 03. 
http://nuevomundo.revues.org/index29142.Consultado el 01 octubre 2008-10-10 (10/01/2009). 
105 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit, 2001 (a), p.30. 
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Regalados, por ser instalada numa região predominantemente agrícola, era formada 

principalmente por lavradores. Havia também alguns oficiais: sapateiros, pedreiros, 

carpinteiros, alfaiates, mercadores e marchantes, embora estes últimos atingissemm uma 

expressão muito diminuta. Encontramos ainda dois homens de leis. Sabemos que a 

confraria englobava alguns escravos, criados e expostos, gente que recebia uma soldada 

e podia pagar a jóia de entrada (se não fosse paga pelos seus patrões)106. 

 Sendo assim, comparando a composição dessa irmandade portuguesa com as 

americanas, reforçamos a argumentação de que algumas confrarias no Brasil 

contribuíam decisivamente para a distinção social, principalmente por restringir 

diretamente o acesso à parte da população. Mesmo no caso de algumas irmandades de 

pardos, como aponta Larissa Vianna, um dos requisitos para o ingresso era o grau de 

afastamento da escravidão e dos ascendentes cativos. 

Participar de associações religiosas em que as exigências de ingresso 

implicavam contribuições financeiras altas conferia ao indivíduo projeção social. Isso 

nos permite traçar o perfil da elite econômica e política da época. Ser irmão do 

Santíssimo Sacramento redundava no pagamento de quantias significativas, 

principalmente quando se ocupava um cargo na mesa gestora. Situação semelhante 

também ocorria em ordens terceiras como a de São Francisco em São Paulo, em que os 

eleitos para a mesa deveriam contribuir com dinheiro para auxiliar nas despesas anuais. 

Segundo Juliana de Mello Moraes, os valores pagos pelos mesários franciscanos de São 

Paulo, no ano de 1761 eram os seguintes: o ministro, principal cargo da Mesa, 

contribuía com 100 mil réis; o vice-ministro, com 50 mil réis; e os demais mesários, 

com 7,5 mil réis cada um107. Um outro exemplo que cabe retomar aqui é o da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento da Vila de Santo Antonio do Recife, onde, como rezava o 

estatuto, “não se elegerá para juiz pessoa que não seja abastada de bens, assistente na 

nossa freguezia, devota, condecorada, e que freqüente os actos da Irmandade”108. 

Fernando Pio trata com certo saudosismo, em sua obra, a forte presença de membros da 

nobreza nos quadros da irmandade do S.S. de Recife:  
E realmente mereciam as Irmandades do Santíssimo Sacramento os grandes 
foros de nobreza que lhes eram concedidos pelas leis portuguesas, se 

                                                             
106 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit, 2001 (a),p.47. 
107 Moraes, Juliana de Mello. Op. cit, 2008, p.4. 
108 “Estatuto compromissal da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vila de Santo Antonio do Recife, 
1793”, op. cit., p. 6. 
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atentarmos, em quaisquer delas, através dos livros de entradas de irmãos, 
para a quantidade invulgar de barões, condes e viscondes que pelo correr dos 
tempos ali se acham inscritos, simples irmãos alguns deles, outros ocupando 
os mais altos cargos nas Mesas Regedoras. 
 A Irmandade do Santíssimo Sacramento do bairro de Santo Antonio 
poderá, exibir, com modéstia, mas, sem dúvida, com desvanecimento, um 
passado nobre, onde as mais atuantes figuras do Império ou da República 
eram íntimas não só dos seus consistórios como dos adros e dos altares de sua 
monumental Igreja.109 
 

Em resumo, a participação em associações religiosas como a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, a Santa Casa de Misericórdia, a Irmandade de Santo Antônio, a 

Irmandade de São Miguel, a Irmandade das Almas, a Irmandade de Nossa Senhora das 

Dores, a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, a Irmandade de Nossa Senhora da 

Boa Morte, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário (dos brancos) e as Ordens 

Terceiras de Nossa Senhora do Monte Carmo e de São Francisco, conjugada com a 

ocupação de cargos concelhios, proporcionava ao indivíduo prestígio, status e distinção, 

pois ampliava o espaço de exercício do poder local, diversificando-o em diferentes 

setores da sociedade110.  

A participação em instituições que conferissem prestígio ao indivíduo era 

imprescindível uma vez que, mesmo com a possibilidade de mobilidade social 

proporcionada por algumas atividades econômicas em Minas, as bases da organização 

social eram assentadas nos preceitos da sociedade estamental do Antigo Regime. Dentre 

os mecanismos de distinção social na época, estavam a ocupação dos principais postos 

camarários, o ingresso em uma das confrarias de prestígio e a nomeação como familiar 

do Santo Ofício. Todos, pelo menos em tese, exigiam limpeza de sangue. Nas palavras 

de Júnia Ferreira Furtado, mesmo com a possibilidade de enriquecimento trazida pelo 

ouro, tratava-se, na realidade, de uma sociedade assentada na tradição. As elites 

dirigentes das vilas coloniais eram compostas pelos homens bons, que tinham a 

dignidade da representação, ocupavam os cargos públicos e elegiam o Senado da 

Câmara. Em geral, faziam parte dessa camada aqueles que se inseriam nas cadeias 

clientelares e de prestígio, gozavam de cargos, patentes e honrarias, e infiltravam-se em 

diferentes níveis da administração111. 

                                                             
109 PIO, Fernando. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento do Bairro de Santo Antônio e sua História. 
Recife, Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e da Academia Pernambucana de 
Letras, 1973, p.75. 
110 MORAES, Juliana de Mello. Op. cit, 2008, p. 2. 
111 FURTADO, Júnia. Homens de negócio: a interiorização da metrópole e do comércio nas Minas 
setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999, p.51. 
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A ascensão econômica não estava diretamente ligada à ascensão social, dado que 

a visão nobiliárquica prescindiu, em certas condições, da acumulação de riqueza. 

Segundo Campos e Franco, a forte importância da tradição e dos valores nobiliárquicos 

funcionava como diferenciador frente à multiplicidade étnica na América Portuguesa. 

Imbuída dessa concepção, boa parte das agremiações religiosas de leigos usou como 

critério para seus filiados as noções de raça infecta e pureza de sangue112. 

Ademais dos compromissos referentes à vila, como a responsabilidade de erigir 

as igrejas matrizes e realizar a procissão do Corpo de Deus, a Confraria do Santíssimo 

Sacramento, como outras irmandades, dispunha em seu estatuto itens concernentes à 

ajuda mútua entre os irmãos e à preocupação com o cumprimento dos sacramentos. O 

capítulo 21 do estatuto da Irmandade, por exemplo, estabelecia que 
No cazo, que algum Irmão desta Irmandade chegue aestado de pobre, ameza 
o mandaria socorrer com oque sepoder, examinando ajusta causa que tiver 
para não poder ganhar com que sesustente, e adoecendo comtodo o cuidado 
omandaria vezitar, e assitir comtoda acaridade e falecendo, ainda que deva a 
Irm de nem por isso esta deixaria de acompanhar, elhe mandar logo fazer os 
suffragios que se acostumarem pelos mais Irmãos, e havendo servido algum 
dos quatro cargos da Irmandade, esta lhemandaria dar hum habito, e se este 
irmão pobre e doente não falecer e chegar a ter saúde, e dos bens da fortuna, 
sehaverà delle oque dever, menos as esmolas queselhetiverem dado, salvo se 
elle de sua livre vontade as quizer retomar113. 

 A Irmandade do Santíssimo de Ouro Preto, ao referir-se aos irmãos que 

chegassem “ao estado de pobre”, leva-nos a pensar que seus membros tinham, no geral, 

uma situação financeira relativamente cômoda. A Irmandade de Viçosa, mencionda 

anteriormente, prescrevia que: 
 Em caso de doença de um irmão pobre, o juiz e os mordomos do mês 
informavam-se da sua situação e contactavam os irmãos da Misericórdia para 
que o ajudassem. Se a Santa Casa não o beneficiasse, o que os irmãos do 
Santíssimo Sacramento não esperavam, eram as receitas da confraria que 
suportavam a esmola. Na eventualidade de não possuir receitas suficientes, o 
andador faria um peditório entre os confrades a mando do juiz e entregaria 
aos irmãos do mês a receita angariada. Eram eles que cuidavam de assistir o 
irmão enfermo, prestando contas das despesas efectuadas ao tesoureiro e 
escrivão no final do mês114. 

 

                                                             
112 CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato. Aspectos da visão hierárquica no barroco luso-
brasileiro: disputas por precedência das confrarias mineiras. Revista Tempo, Rio de Janeiro, n. 17, p. 8. 
113 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 21). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
114 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit., 2001 (b), p.146. 
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Entretanto, cabe ressaltar que a Confraria do Santíssimo de Vila Viçosa era uma 

irmandade que limitava o número de seus membros e que parte do quadro de irmãos 

integrava também a Santa Casa de Misericórdia, instituição reconhecidamente elitista. 

Nessa perspectiva, é importante compreender a Irmandade não apenas como 

instância de poder político, mas também como partícipe do pensamento católico 

vigente. Ela, afinal, atraía muitos membros que desejavam assegurar o recebimento dos 

sacramentos e da assistência financeira nas adversidades. Ou seja, não podemos 

negligenciar a finalidade com que ela foi fundada e pensá-la unicamente como 

instituição capaz de conferir status e projeção social aos seus membros. Assim como 

outras irmandades coevas, seu objetivo era dar socorro aos irmãos quando necessário e, 

principalmente, ministrar os sacramentos tão fundamentais numa sociedade em que o 

catolicismo permeava todas as instâncias da vida, desde o nascimento até a morte. 

Dessa forma, fazer parte de uma irmandade era um modo de ter assegurados o batismo, 

as confissões, a comunhão, a extrema-unção etc., o que confortava os irmãos de 

qualquer associação religiosa. Isso não seria diferente com os irmãos do Santíssimo 

Sacramento. Era manifesta a preocupação com o culto diário, como indicava o capítulo 

16 do Compromisso: 
Dos cinco reverendos Capelaens dizem, e dera dous ambos huma Missa 
cotidiana, aos quaes sedaram cada hum por tempo de hum anno noventa e 
seis oitavas de ouro em pó. Dos tres dirá cada hum huã missa na somana no 
dia que lhe for assinado pelo termo que se lhe fizer, pagandose lhe por hum 
anno de congroa a cada hum trinta e duas oitavas deouro, ou o que em meza 
grande por termo se ajustar, cujas missas seràm applicadas pelos Irmaõs 
vivos, e defuntos e ditas no altar do Santíssimo da mesma Matriz nos dias 
que se lhe assinarem, e naõ, em outra parte lhe as nove horas com assistencia 
de dous Irmãos com opa se os houver115. 

A Irmandade do Santíssimo da Vila de Santo Antonio do Recife surgiu, assim 

como outras associações religiosas, a partir da preocupação com a aplicação dos 

sacramentos. Essa confraria foi fundada no contexto das epidemias que assolaram a Vila 

de Santo Antonio no ano de 1686. A construção do templo próprio da Irmandade data 

de 1743. 

 O medo da morte, e, por conseguinte, o medo do Purgatório, demandava do 

homem colonial a necessidade do cuidado com a vida após morte. A plenitude no além 

dependeria do esforço dos vivos por meio de orações pelas suas almas; daí o 
                                                             
115 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 16). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
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cumprimento das celebrações de missas e orações para as almas do purgatório. Assim se 

sustentava a justificação da oração pelos mortos, assim se dava voz às vozes que 

avivavam a suplica a súplica a favor dos defuntos e simultaneamente dos vivos. A Igreja 

apelava à intervenção dos vivos através destas manifestações e condenava o silêncio e a 

omissão, propagando a necessidade de solidariedade quando chegasse o momento da 

morte116. 

 No momento da morte, algumas precauções eram tomadas. Era de suma 

importância que o moribundo recebesse o Santíssimo Sacramento antes de morrer; sem 

isso não se morria em paz, e sabe-se lá quais transtornos poderiam ocorrer no além. 

Portanto, a condução do viático aos doentes era feita indistintamente aos moradores da 

localidade, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento era a instituição que cuidava para 

que esta primeira etapa da morte fosse cumprida. Maria Marta Lobo de Araújo descreve 

como se dava em Pico de Regalados o transporte do viático.  

Quando “o sino grande tocava uma carreyra” seguida de “doze vadaladas” e 
em seguida “outra carreyra”, os confrades do Santíssimo Sacramento ficavam 
a par da necessidade de se deslocarem à igreja para levarem o Viático a um 
doente. Nesta altura, a família do enfermo tinha já sido avisado da visita, para 
que tivesse a casa limpa varrida e se possível sem maus cheiros.  
Preocupação com a limpeza era uma constante que perpassa vários níveis e 
era particularmente sentida nos espaços religiosos. A documentação destaca a 
necessidade de se manterem limpas as igrejas, mas esta preocupação 
alargava-se também aos lugares onde o Senhor se deslocava. Tratava-se de 
uma medida que reforçava e sublinhava a importância da Igreja e 
particularmente do Santíssimo Sacramento na vida dos fiéis117. 

Referindo-se à Irmandade do Santíssimo de Vila Viçosa, a mesma autora descreve 

como acontecia o transporte do viático aos enfermos: 
Os mordomos deviam estar totalmente disponíveis e agir com prontidão. 
Eram obrigados a apresentarem-se na confraria a qualquer hora do dia ou da 
noite, desde que para isso fossem contactados. Era para levar o Santíssimo 
Sacramento aos doentes que os mesários eram mais frequentemente 
chamados. O Santíssimo Sacramento saía à rua de forma solene: os irmãos 
carregavam as varas do pálio e as lanternas, a cruz e a caldeira. A 
responsabilidade era maior para os mordomos do mês, a quem os restantes 
mordomos deviam obedecer em tais circunstâncias, por serem eles que 
dirigiam a cerimônia. Nestas ocasiões, os irmãos eram vistos e apreciados no 
desempenho das suas funções. Por esse motivo, actuava-se com solenidade 
para aumentar a respeitabilidade ao sagrado viático e nisso exigia-se 
empenho aos confrades118. 

                                                             
116 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit, 2001 (a), p. 86. 
117 Ibidem, p. 73. 
118 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit., 2001 (b), p. 143. 
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A preocupação com a morte e o medo do que pudesse acontecer após a 

passagem eram aspectos muito presentes na época. Nos testamentos, os irmãos pediam, 

além do que lhes cabia por direito como associados, que fossem rezadas inúmeras 

missas por suas almas e pelas almas que estivessem no purgatório. Com relação, ao 

acompanhamento e às missas que se rezariam pelas almas dos defuntos, o capítulo 17 

estabelecia que 
Qualquer Irmão desta Irmandade que falecer, será seu corpo della, e 
reverendos e Capellaens acompanhado, e lhe dará sepultura, nam da mesma 
Irmandade, naõ o encontrando as dispoziçoens de seu testameno, e se lhe 
mandaraõ dizer pella sua alma em missas ditas sucessivamente; a saber, 
quarenta repartidas pelos Reverendos Capellanes, tiradas das da sua 
obrigaçaõ, e secenta que se mandará dizer á Irmandade de esmolla de meya 
oitava repartidas pelos mesmos Capellaens, fazendo para isso o Escrivaõ 
pauta que porá na Sacristia da Igreja, declarando que cada um deve dizer por 
conta da sua obrigaçaõ e das que hâde dizer por conta da irmandade, porem 
havendo impedimento nos mesmos Reverendos Capellaens, se repartiram por 
outros quaesquer Reverendos Sacerdotes, para que naõ haja demora neste 
suffragio, e huns, e outros passaram certidaõ jurada inverbo sacerdotis de 
como as disseram, declarando o nome do Irmão defunto, e de outra sorte se 
nam levará em conta119. 

 Um dos motivos para se ingressar em uma irmandade eram os cuidados com a 

vida após a morte; por isso, constava do estatuto de todas as irmandades um número de 

missas que seriam celebradas após o falecimento de algum irmão. Os números poderiam 

variar de acordo com o cargo ocupado na irmandade; na Metrópole, a Irmandade do 

Santíssimo de Pico de Regalados contava com duas missas pelas almas dos irmãos 

defuntos, excetuados os doentes, que tinham apenas uma. Os “irmãos por devoção” 

eram contemplados com quatro, e os irmãos que haviam servido como juízes recebiam 

um tratamento diferente: eram acompanhados por toda a Mesa, que envergava opas e 

tochas enquanto o juiz desfilava com sua vara120. Nesta confraria, os confrades eram 

acompanhados no momento da morte por três confrades que transportavam a cruz da 

instituição e duas tochas acesas. Os responsáveis pelo transporte da cruz eram o 

tesoureiro e um mordomo, que atuavam alternadamente. Todos os restantes seriam 

acompanhados consoante a Mesa decidisse, embora nas paróquias onde houvesse 

“mordomos por devoção” estes estivessem obrigados a acompanhar os confrades da sua 

freguesia. A organização do acompanhamento também estava a seu cargo. Tinham 

                                                             
119 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. “Compromisso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1738” 
(Capítulo 17). Documento disponível no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Microfilme: 
rolo 10, volume 201. 
120 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit, 2001 (a), p. 95. 
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ainda que se deslocar à igreja do Pico de Regalados para transportar as alfaias religiosas 

para o ato. No final, deviam devolvê-las no mesmo dia, imediatamente depois do 

funeral, sob pena de o tesoureiro as mandar buscar e o responsável pela entrega ser 

castigado com a diminuição de uma missa que a confraria mandaria celebrar por sua 

alma121. 

A quantidade de missas rezadas pelas almas dos defuntos também é indício do 

segmento social congregado por cada irmandade, pois quanto maior o número de 

missas, maior a capacidade de contribuir. Antonia Aparecida Quintão observa esse 

ponto em seu trabalho sobre as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário do Rio de 

Janeiro e de Pernambuco: 
O número de missas rezadas pelas almas dos irmãos mortos era indício da 
situação financeira das irmandades. As mais ricas estabeleciam um maior 
número de sufrágios. A Irmandade das Almas de Vila de Nossa Senhora dos 
Remédios de Paraty, bispado do Rio de Janeiro, fez em 1781 uma 
representação ao Rei, pedindo autorização para dobrar o valor cobrado para a 
entrada e para os anuais, a fim de cobrirem as despesas que faziam com as 
missas celebradas pelos irmãos falecidos, que dez tinham dobrado para 
vinte.122  

 As irmandades atuavam também como uma espécie de banco, concedendo 

empréstimos a juros para seus membros e não membros. Nas palavras de Julita Scarano, 
Tanto as Misericórdias, quanto inúmeras irmandades funcionavam como uma 
espécie de banco para a população, fornecendo dinheiro a juros, inclusive a 
elementos estranhos ao seu quadro. Serviam à população em geral, mesmo a 
pessoas de cor. Esse mister era praticado sobretudo pelas irmandades, que 
contavam com indivíduos de posses como as do Santíssimo Sacramento, do 
Carmo e de S. Francisco. Representava um empréstimo legal, feito às claras, 
e não apenas a particulares, mas até a organismos administrativos.123 

Nessa perspectiva, pensamos a Irmandade do Santíssimo Sacramento como uma 

instituição que buscava atender às demandas de seus membros concernentes à vida 

mundana e religiosa. Seu objetivo fundamental consistia na prestação de assistência a 

seus filiados através de diversos tipos de benefício, garantidos não somente aos irmãos, 

mas também a esposas e filhos legítimos. Tais auxílios envolviam a velhice, a doença, o 

sepultamento, a celebração de missas pela alma dos falecidos, a assistência às famílias 

desamparadas, e os empréstimos para os irmãos em dificuldades financeiras. Todavia, 

para além do exercício de prerrogativas religiosas e assistenciais comuns a todas as 
                                                             
121 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Op. cit, 2001 (a), p. 96. 
122 QUINTÃO, Antonio Aparecida. Lá vem o meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco (século XVIII), São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002, p. 87. 
123 SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no 
Distrito Diamantino no século XVIII. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978, p. 69 e 70. 
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confrarias, a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Rica conferia ainda a seus 

membros a possibilidade de ampliação do poder político, um certo status e maior 

projeção na sociedade colonial, pois, como foi visto, a irmandade era composta pela 

elite econômica, social e política da região, e, por reunir diferentes instâncias, 

estabelecia redes de amizade e influência, como veremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo III: A elite do Santíssimo de Vila Rica e suas redes de influência. 

As irmandades, em tese, agrupavam em seio grupos de indivíduos com 

características econômicas e sociais semelhantes. Nesse sentido, ao longo deste trabalho 

viemos pensando as irmandades como instituições capazes de contribuir para a distinção 

social de indivíduos. A confraria por nós estudada, a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, agregava membros da elite colonial vilarriquenha; por este motivo, 

acreditamos poder pensar nessa instituição também como espaço em que se 

estabeleciam redes de influência, extrapolando-se, assim, as funções religiosas. 

 Partindo desta perspectiva, a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Rica 

mostrou-se uma associação de elite social e econômica tanto pelo que era expresso no 

seu Compromisso quanto pelo que pode ser aferido dos inventários post-mortem e dos 

testamentos dos irmãos oficiais da Mesa. Utilizaremos o conceito de elite cunhado por 

Heinz, que considera elite as pessoas que estão no topo de alguma estrutura de 

autoridade ou de distribuição de recursos. Nessa perspectiva, os oficiais da Mesa do 

Santíssimo podem ser consideramos membros de uma elite, pelo que viemos analisando 

na documentação legada por essas pessoas, elas fazem parte da elite confrarial, pois 

compõem a direção da instituição; da política, pois alguns dos irmãos ocuparam cargos 

camarários; e, finalmente, da elite econômica, como sugerem os testamentos e os 

inventários dos irmãos. 

 O que, fundamentalmente, nos permitiu estabelecer este tipo de conjectura foi a 

análise dos testamentos e inventários post-mortem, nos quais podemos verificar a 

presença dos mesmos indivíduos da Irmandade do Santíssimo presentes em muitas 

outras associações, além da Câmara. Foram analisados 16 documentos, entre inventários 

e testamentos. Alguns deles não se encontram em boas condições, o que dificultou a 

leitura de parte das fontes, mas, superadas as dificuldades, essa documentação mostrou-

se um meio frutífero para a compreensão da sociedade mineira colonial, além de 

responder às questões que surgiram logo no início da pesquisa. 

Ademais da relação dos bens dos defuntos, os inventários e testamentos 

continham outras informações, como aquelas atinentes a relações estreitas e até de 

parentesco, para ilustrar, temos o exemplo de Antonio Ramos dos Reis124 - “natural da 

                                                             
124 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 auto 9753. Vila Rica, 1761. 
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Freguesia de Santa Maria de Entrega da Campanha Termo ou Comarca da cidade do 

Porto” -, que foi provedor125 da Irmandade do Santíssimo Sacramento, irmão da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora do Carmo e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo e, por fim, camarista por quatro vezes. 

Reis teve como testamenteiro Joze Velozo Carmo, que foi zelador da bacia e também 

camarista por seis vezes.  

Outro exemplo é o caso do capitão Manoel Rodrigues de Almeida126, camarista 

por cinco vezes, morador no “Morro de Sam Sebastiam”, que foi zelador da bacia do 

S.S. no Ouro Podre, em 1759, e associado da Irmandade de Nossa Senhora do Pilar. 

Teve como testamenteira sua filha, dona Josefa Maria de Almeida, casada com 

Francisco Dias Novais, que, por sua vez, foi também zelador da bacia no Morro do 

Ramos e camarista por três vezes. Francisco Dias Novais cuidou dos bens inventariados 

do sogro após sua morte. 

Frutuozo Vaz de Serqueira, provedor127 da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

em 1768 e 1769, e irmão da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e da Irmandade 

de São Miguel e Almas, era natural da Freguesia de Santa Eulália de Redemoinho da 

Vila dos Arcos de Valdeves, Comarca de Vianna, Arcebispado de Braga. Teve como 

testamenteiro o sargento-mor Manoel Pereira Alvim, provedor do S.S. em 1787. 

Frutuozo, assim como muitos irmãos, declarou-se solteiro e sem filhos; portanto, 

instituiu como sua única e universal herdeira sua própria alma, o que explica o pedido 

de que fossem rezadas inúmeras missas após a morte. Trataremos das missas pelas 

almas pouco mais adiante. 

Antonio Rodrigues Braga128, natural e batizado na Freguesia de Tebra, Termo de 

Barcelos, Arcebispado de Braga, era comerciante e “morador na Rua do Alto das 

Cabeças”. Seu inventário, no item “Trastes da venda”, enumera bens como balança, 

instrumentos de medir etc.. Braga, na Irmandade do Santíssimo, foi zelador da bacia do 

                                                             
125 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Documento disponível em 
microfilme no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Eleições e Termos de Ajustes do 
Santíssimo Sacramento (1718-1921).  Rolo 010.  
126 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2º Ofício. Vila Rica, 1795. 
127 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 47 Auto 567; 1º Ofício. Vila Rica 1781. 
128 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 60 Auto 678; 2º Ofício. Vila Rica, 1799 
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Caquende em 1769, tesoureiro em 1773 e escrivão em 1792129. Antonio foi também 

irmão da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmo, das Irmandades das 

Almas, de Nossa Senhora do Rosário, de Santo Antonio, de Nossa Senhora do Pillar e 

de Senhor Bom Jesus dos Passos. 

O oficial da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento Antonio Rodrigues 

Braga declarou em seu testamento ter como herdeiro um único filho: “Thomaz 

Rodrigues Braga de qualidade pardo por ser filho de huma minha escrava por nome 

Anna de nasção Benguella”. Ao falecer, seu filho era menor de 14 anos; por isso, ficou 

como tutor do menor o testamenteiro Bonifácio José Teixeira, que fora procurador do 

Santíssimo em 1795130. Com relação a esta tutoria há um fato interessante, o da prisão 

do tutor, que não havia prestado conta dos bens da herança ao filho do falecido. 

Vejamos o trecho a seguir: 

Diz Thomaz Roiz Braga herdeiro do fallecido Cap.m Antonio Rodrigues 
Braga, que por seu fallecimento se procedo a Inventario dos bens do dito 
falecido por este Juizo, ficando por testamenteiro e tutor do sup.e o Ajudante 
Bonifacio Joze Teixeira que se acha prezo por não querer dar conta da sua 
tutella, [...] [o tutor deverá entregar] todos os bens da dita herança, que foy 
logo depois do fallecimento da dita the [até] o prezente e como se acha prezo 
desde o dia vinte do corrente mês de Abril do prezente anno de 1804, em the 
[até] o prezente não cuida em ter a sua conta, talvez por temer o grande 
alcance em que se acha por isso referido a mesma se sirva mandar [...], 
passando se para o mandado em virtude delle se proceder o seqüestro em 
todos os seus bens, recolhendo-se todo o dinheiro, que se lhe achar, e trastes 
de oiro, prata ao cofre deste Juizo, e os mais bens depositados em mão, e 
poder de depositário em forma, que determina a referida dando-se comissão e 
os officiaes de dilligencia para diferiçam juramentos a qualquer pessoa que 
haja suspeita devão, ou tenhão, bens, ou dinheiro, que pertença ao dito por 
empréstimo, ou negociação do mesmo, podendo ver  para as duvidas jurar, ou  
queira impedir  a dita diligencia como determina o referido, quando o dito 
deve entregar os chaons de portas e gavetas, se abrão os mesmos com se 
haver do conselho, juram testemunhas fidedignas, e capazes e em tudo o que 
acharem pertencer ao dito fação os dittos officiaes seqüestro na forma já 
dita.131 

 Nesse trecho, acreditamos ser possível depreender que o tutor Bonifacio José 

Teixeira utilizou-se dos bens da herança de Antonio Rodrigues Braga em benefício 

próprio, em vez de administrá-la em benefício do herdeiro Thomas Rodrigues Braga, 

                                                             
129 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Documento disponível em 
microfilme no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Eleições e Termos de Ajustes do 
Santíssimo Sacramento (1718-1921).  Rolo 010. 
130 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Documento disponível em 
microfilme no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Eleições e Termos de Ajustes do 
Santíssimo Sacramento (1718-1921).  Rolo 010. 
131 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 60 Auto 678; 2º Ofício. Vila Rica, 1799, p. 61 
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que, como foi dito anteriormente, era pardo e filho de uma escrava. Talvez nos seja 

facultado pensar que esta atitude fosse levada a cabo pelo fato do herdeiro ser de 

“qualidade pardo”. 

 Sobre este fato, Daniel Precioso, na dissertação de mestrado “Legítimos 

Vassalos”: Pardos livres e forros na Vila Rica colonial (1750- 1783)132 - em que trabalha 

a Irmandade de São José, composta por uma elite de pardos e alguns descendentes de 

homens brancos ricos -, analisa o crescimento da população parda em Vila Rica, fruto 

da falta de mulheres brancas “aptas” a se casarem com imigrantes portugueses 

residentes nas Minas. Nesse contexto, observou-se grande número de uniões 

consensuais entre homens brancos e mulheres negras, geralmente suas escravas. Dessas 

uniões nasceram pardos, que, quando reconhecidos, tornavam-se herdeiros de homens 

brancos ricos. 

 O número de pardos, já no segundo quartel do século XVIII, havia crescido 

bastante e superado o número de brancos, e esta nova “elite parda” constituía uma 

ameaça à elite de homens brancos. Como meio de contenção desta ameaça, Daniel 

Precioso menciona a tentativa de proibir os pardos de terem acesso a herança legada por 

seus pais brancos. Nas palavras do autor, os oficiais camarários acusavam os mulatos de 

arruinar as heranças de seus pais brancos, trajando “galas” e ostentando “luzimentos” 

que eram “impróprios ao seu estado”. “Por ser empropia em semelhante casta de gente a 

conçervaçao’”, relatavam os oficiais camarários, os mulatos abusariam no luxo de suas 

vestes e viveriam no ócio133. Nesse sentido, podemos sugerir a hipótese de que a atitude 

do tutor de Thomas Rodrigues Braga, José Bonifácio Teixeira, tenha sido a de tentar 

restringir o acesso do herdeiro ao legado deixado por seu pai, procurando preservar os 

interesses de uma elite e frear a obtenção de privilégios logrados por um novo segmento 

em ascenção, a elite parda. 

 Esse inventário, ademais de nos ter fornecido informações sobre a vida pessoal 

do inventariado, dizendo-nos de sua relação com uma escrava e de sua ocupação como 

comerciante, disse-nos também sobre a possível rede de influência que se estabelecia na 

Irmandade do Santíssimo – primeiro, pelo fato de o testamenteiro do defunto ter sido 

                                                             
132 PRECIOSO, Daniel. “Legítimos Vassalos”: Pardos livres e forros na Vila Rica colonial (1750- 1783). 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Faculdade de História, Direito e 
Serviço Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2010.  
133 Ibidem, p.78. 
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Bonifacio José Teixeira, oficial da Mesa, e, depois, por ter tido o já citado capitão 

Francisco Dias Novais como sócio em uma lavra. 

 O reinol Francisco Carvalho Carneiro134, solteiro e natural da “Freguezia de São 

Miguel do Couto, Comarca de Mafra Bispado do Porto”, foi zelador da bacia no Ouro 

Podre135 e membro da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e da Irmandade de 

Bom Jesus dos Passos. Assim como seu conterrâneo Antonio Rodrigues Braga, 

Carneiro declara que “teve hua minha escrava por nome Maria nação Mina dous Pardos 

meus filhos por nome hum Andre e outro Domingos, os coaes instituo por meus únicos 

e universais herdeiros”136. Os dois oficiais declararam-se solteiros; entretanto, tiveram 

filhos com escravas. Eram comuns as uniões estáveis entre senhores brancos e suas 

escravas, embora eles não se casassem em decorrência dos entraves impostos pelas 

diferenças sociais; em alguns casos, contudo, os senhores reconheciam seus filhos 

pardos. 

 Com relação às ligações mais estreitas entre os irmãos do Santíssimo, 

encontramos empréstimos feitos entre eles, como no caso de Costodio Dias137, morador 

no Ouro Podre, casado com seis filhos. Exceção na documentação analisada, pois a 

maioria não fazia referência a esposas e filhos, Dias foi zelador da bacia no Ouro Podre 

em 1756138, irmão da Irmandade de Bom Jesus dos Passos e credor de Manoel 

Rodrigues de Almeida. 

 Uma constante na documentação foi a constatação de que boa parte dos oficiais 

da Mesa eram reinóis, o que se deve à intensa migração promovida pela extração 

aurífera. Se muitos se declararam solteiros, foi por não haver, como dito acima, muitas 

mulheres brancas disponíveis para o casamento139. A forte presença de reinóis em Minas 

foi verificada por diversos historiadores para diferentes regiões da Capitania - 

                                                             
134 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 41 Auto 1772; 1º Ofício. Vila Rica, 1772. 
135 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Documento disponível em 
microfilme no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Eleições e Termos de Ajustes do 
Santíssimo Sacramento (1718-1921).  Rolo 010. 
136 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 141 Auto 1777; 1° Ofício. Vila Rica, 1777, p. 
25 verso. 
137 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 6 Auto 64; 2º Ofício. Vila Rica, 1765 
138 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Documento disponível em 
microfilme no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto/MG. Eleições e Termos de Ajustes do 
Santíssimo Sacramento (1718-1921).  Rolo 010. 
139 Ver: FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas Famílias: Vila Familiar em Minas Gerais 
no Século XVIII. Editora HUCITEC: São Paulo, 1997. 
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principalmente os reinóis provenientes do norte de Portugal. Carla Almeida, na tese de 

doutorado Homens ricos, homens bons: produção e hierarquização social em Minas 

Colonial (1750-1822)140, indica essa presença a partir de inventários post-mortem, 

analisando também trabalhos de outros pesquisadores. Iraci del Nero Costa, trabalhando 

com os dados sobre a população de Vila Rica, encontrou entre os portugueses desta 

localidade um percentual de 68,1% de homens vindos do norte de Portugal. Renato 

Pinto Venâncio encontrou para a paróquia de Paracatu, noroeste de Minas Gerais, um 

percentual de 75% de portugueses do norte, número muito próximo ao encontrado por 

Júnia Furtado, que investigou os comerciantes portugueses estabelecidos em Minas na 

primeira metade do XVIII (77,4%). 

 O historiador Donald Ramos também percebeu tal tendência, olhando, 

entretanto, a partir de outro ângulo, de Portugal para Minas. Ramos analisou a divisão 

sociodemográfica de Portugal focanco as peculiaridades do norte da Metrópole - as 

províncias do Minho, Douro e Trás-os-Montes - frente às demais partes do Reino; 

registrou, em grau menor, um contraste em relação à área centro-norte (as Beiras). A 

cidade de Lisboa geralmente ocupava uma posição intermediária. Ramos constatou que 
no norte havia uma proporção maior de mulheres na população, taxas mais 
altas de celibato (definida aqui como a percentagem de mulheres que 
permaneceram solteiras), casamentos mais tardios, altas taxas de 
ilegitimidade e de abandono de crianças, bem como uma proporção menor de 
famílias nucleares e, por outro lado, maiores proporções de famílias extensas 
(envolvendo colaterais, ascendentes e descendentes em um mesmo domicílio) 
e múltiplas (envolvendo, num mesmo domicílio, unidades familiares com ou 
sem vínculos de parentesco entre elas) do que em outras regiões de 
Portugal141. 
 

Desse modo, o historiador, em seu artigo “Do Minho a Minas”, mostra que o  

contexto social do norte de Portugal fora marcado por uma tendência de migração dos 

homens, ficando as mulheres na chefia das famílias. Mais uma vez, nas palavras de 

Donald Ramos: 
A partida desses homens significava uma perda de trabalhadores, que, 
contudo, não eram mais necessários a propriedades rurais pequenas demais 
para alimentarem famílias numerosas. O fenômeno, por outro lado, 

                                                             
140 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de.  Homens ricos, homens bons: produção e hierarquização social 
em Minas Colonial (1750-1822). Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
História da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2001, p. 224 e 225. 
141 RAMOS, Donald. Do Minho a Minas. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Arquivo 
Público Mineiro,Volume 44, Fascículo I, 2008, p.135. 
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propiciava o surgimento de fontes de renda complementares, a serem 
enviadas ao domicílio português de origem. O grande número de homens que 
emigraram – para o Brasil e outras colônias portuguesas – causou um forte 
impacto demográfico em Portugal como um todo, e, notadamente, naquelas 
regiões onde a migração era mais expressiva – casos das províncias do norte 
e do centro-norte142.  

 
 Maria de Araújo e Donald Ramos analisaram a presença de nativos do norte de 

Portugal na América lusa através de uma perspectiva parecida, a que investiga a 

emigração da Metrópole em direção à Colônia. Para Maria de Araújo, que traçou o 

perfil de reinóis vindos para o Brasil, os emigrantes pertenciam a famílias pobres que, 

no entanto, tinham em muitos casos facultado alguma instrução a seus filhos. Alguns 

deles tiveram que se endividar para pagar a viagem ou já haviam contraído dívidas 

anteriormente. Além disso, havia também a questão da divisão da herança, pois os 

primogênitos tendiam a receber antes do falecimento dos pais uma quantia em dinheiro 

suficiente para o embarque para o Brasil. Segundo a autora, 
O maior contingente de migrantes do Noroeste de Portugal, da região do 
Minho, procurando sair de uma situação que lhes era muito desfavorável. 
Foram ainda empurrados pela pressão demográfica. O forte crescimento 
demográfico e a possibilidade de beneficiar um herdeiro em desfavor de 
outros fizeram com que muitos homens e as próprias famílias 
perspectivassem o Brasil como ancoradouro dos que não participavam na 
sucessão. O ingresso na carreira eclesiástica, a saída temporária para Castela, 
Lisboa ou Alentejo constituíam outros mecanismos utilizados pelos 
“excluídos da herança”143. 

A esperança de uma vida melhor na Colônia atingiu tão profundamente os 

homens do norte de Portugal que as famílias disponibilizavam legados para facilitar a 

viagem de algum de seus membros para a Colônia. Os custos da viagem eram elevados 

e nem sempre acessíveis aos que sonhavam com a América portuguesa. Um dos casos 

mencionados por Maria de Araújo é o de Matias Gonçalves Lima: 
Matias Gonçalves Lima deixou no seu testamento, lavrado em 1740, 80 mil 
réis a cada um dos dois seus sobrinhos, facilitando-lhes o embarque “para os 
estados do Brazil”. Como “estam em idade competente por se achar um com 
16 e outro com 18 e hábeis para poderem fazer a dita viagem o querem fazer 
no presente anno [1756] na frota que está para partir para o Rio de Janeiro”, 
os referidos rapazes solicitaram o montante à Misericórdia da referida vila, a 
quem competia gerir o dinheiro144. 

A Capitania mineira como um todo havia atraído muitos reinóis do norte de 

Portugal. Carla Almeida, a partir dos inventários post-mortem das quatro comarcas da 
                                                             
142 RAMOS, Donald. Op. Cit., 2008, p. 136 
143 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de. Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação: os 
testamentos dos emigrantes portugueses para o Brasil (século XVII e XVIII). In: Cadernos de História. 
Belo Horizonte, v. 8 n. 9, p. 29-48, 1º sem. 2006, p. 31. 
144 Ibidem, p. 31. 
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Capitania (Rio das Mortes, Rio das Velhas, Serro Frio e Vila Rica), no período 

compreendido entre 1750 e 1779, concluiu que, até 1779, 75,6% dos inventariados eram 

de origem portuguesa ou, em muito menor escala, das ilhas atlânticas; 14,6% eram 

originários de outras partes da colônia; somente 4,9% eram homens nascidos na 

capitania, e 4,9% eram africanos145. 

 Nos registros de casamentos de 1709-1804 da paróquia de Antonio Dias, em 

Vila Rica, segundo Donald Ramos, tem-se 341 nomes de noivos nascidos na Europa. 

Desses, a maioria era de indivíduos vindos de duas províncias do norte de Portugal: 

Minho e Douro. Somente essas duas províncias respondiam por dois terços dos noivos 

nascidos em Portugal. A terceira província do norte, Trás os- Montes, talvez por seu 

extremo isolamento e pobreza, enviou poucos filhos a Vila Rica. As outras áreas mais 

substancialmente representadas nessa amostra são as da Província de Estremadura e das 

Ilhas da Madeira e Açores. Quase todos os noivos vindos da Estremadura eram nascidos 

em Lisboa146. Na mesma paróquia de Antônio Dias, Donald Ramos, examinando 120 

testamentos, encontrou 78 de homens nascidos em Portugal. Cerca de 70% desses 

testadores eram nascidos no extremo-norte, a maioria sendo da Província do Minho147. 

Os números encontrados em nossa pesquisa, referentes aos 16 documentos analisados, 

indicam dez portugueses, todos do norte de Portugal, mais precisamente de freguesias 

que compõem o Arcebispado de Braga. Encontramos apenas um natural da Capitania de 

Minas Gerais, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antonio Pereira, 

no Termo de Mariana; dos cinco restantes que não identificamos a naturalidade.  

 Gustavo Henrique Barbosa, em trabalho sobre a Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis de Mariana, percebe a mesma constante com relação ao perfil dos 

membros das associações religiosas consideradas de elite. De um universo de 243 

pessoas, homens e mulheres, 183 eram reinóis. Entre os homens, eles alcançam um total 

de 87,67%, enquanto as mulheres provenientes do Reino chegavam a apenas 18,75%148. 

As mulheres que participavam da Ordem Terceira de São Francisco de Mariana eram 

em sua maioria colonas, num total de 81,25%. Nesse sentido, os números arrolados por 

                                                             
145 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit, 2001, p. 209. 
146 RAMOS, Donald. Op. cit, 2008, p.140. 
147 Ibidem, 2008, p.140. 
148 BARBOSA, Gustavo Henrique. Associações religiosas de leigos e sociedade em Minas colonial: os 
membros da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Mariana (1758-1808). Dissertação de mestrado 
apresentada ao Porgrama de Pós-Graudação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências  Humanas 
da UFMG, Belo Horizonte: 2010, p. 67. 
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Gustavo Barbosa vai no mesmo sentido daqueles propostos pela historiografia atual 

sobre o tema, bem como dos dados arrolados em nosso trabalho. O autor ajuda a se 

compreender também o problema da falta de mulheres brancas “isentas de infectas 

nações” disponíveis para o casamento. 

 Assim sendo, esses dados podem nos auxiliar a compreender por que a maior 

parte dos inventariados, dentre os oficiais da Mesa do Santíssimo Sacramento, 

permaneciam solteiros, primeiramente, podemos destacar, como já mencionado, que 

esses homens não se casavam por não haver mulheres “aptas”, pois, seguindo a análise 

de Donald Ramos, a maior parte da população que migrava era composta por homens. 

Seguindo esta linha de raciocínio, encontravam-se mulheres que não correspondiam aos 

requisitos sociais e econômicos, já que, como viemos mostrando ao longo deste 

trabalho, tais homens faziam parte da elite local. Outro motivo talvez seja a vontade de 

retornar à terra natal e lá casar-se. Além desses dois fatores - e por pensarmos na 

irmandade como espaço em que podia se estabelecer redes de influências -, acreditamos 

que, não havendo mulheres aptas para o casamento, esses homens preferiam preservar 

seus bens não se casando e enviando os legados para a terra natal. Como, então, essa 

elite se reproduzia? 

 Carla Almeida, ao trabalhar as elites de Minas Gerais entre os anos de 1750 e 

1822, responde em parte esta questão ao chamar a atenção para os casamentos 

endogâmicos, realizados dentro dessas redes estabelecidas entre os membros das elites 

locais149. Entretanto, abarcariam esses matrimônios boa parte da elite reinol residente 

em Minas? Em nossa pequena amostragem documental, de 16 inventários e 

testamentos, seis testadores foram casados, o que representa 37,5%, um número 

considerável. Mas há que se pensar também nos outros dez que permaneceram solteiros; 

e dentre esses dez, apenas três tiveram filhos, sendo que dois tiveram filhos pardos. O 

que teria acontecido a estes homens? Talvez não fossem tão ricos para conseguir um 

bom matrimônio e nem pobres o bastante para casarem-se com mulheres dos estratos 

mais baixos da sociedade? Estas são apenas hipóteses e questionamentos para os quais 

não temos respostas definitivas. 

De acordo com Donald Ramos, o casamento, pelo menos aquele sacramentado 

pela Igreja, era a escolha de apenas uma pequena parcela da população adulta livre, para 

a grande maioria da população livre, o que se observa é a predominância de uniões 
                                                             
149 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. Cit, 2001, p. 268. 
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consensuais, com cohabitação ou não. Desmistificando-se, assim, a visão tradicional 

restrita à análise da família extensa e patriarcal, é preciso ressaltar a existência de 

domicílios menores do que se supunha150.  

Outra informação recorrente nos inventários e testamentos se refere à 

participação em diversas irmandades - Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da 

Conceição, São Miguel e Almas e Bom Jesus dos Passos - que agrupam, geralmente, 

brancos do gupo dirigente e reinóis151. Observemos mais alguns exemplos. 

Procurador da Irmandade do Santíssimo em 1772 e zelador da bacia do 

Caquende em 1763 e 1766, Domingos Antonio Gonçalves152 era “natural da freguesia 

de Sam Martinho de Lagares Comarca de Pena Fiel Bispado do Porto”; em Vila Rica, 

foi “morador de frente da capella de Rozario dos pretos”. Assim como boa parte dos 

outros oficiais da Mesa, declarou-se solteiro e sem filhos. Além de irmão do Santíssimo 

de Ouro Preto, era também confrade da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da matriz onde nasceu, em Portugal, da 

Irmandade do Senhor dos Passos e da de Nossa Senhora da Lapa. 

O capitão João Pinto de Souza153, camarista nos anos de 1773 e 1778, foi 

também escrivão do S.S. em 1776 e provedor em 1800. Seguindo a mesma linha de 

muitos confrariados, deixou registrado em seu testamento ser solteiro e não ter filhos, e 

que era membro Irmandade de Nossa Senhora do Pilar, do Senhor dos Passos, de Santo 

Antonio, das Almas, e das Ordens Terceiras do Carmo e São Francisco. 

 Bento Rodrigues da Rocha154 era nascido no Reino, natural da Freguesia de 

Santa Eulália de Redemoinhos, Termo da Vila dos Arcos Valdevez, Arcebispado de 

Braga e Comarca de Valença. “Morador no Rozario”, deixou registrado em seu 

testamento que não tinha filhos e instituiu seu irmão como herdeiro; ao que tudo indica, 

era solteiro. Rocha, na Irmandade do Santíssimo, foi zelador da bacia do Caquende nos 

anos de 1761 e 1762; foi também irmão da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e 

das Irmandades de Nossa Senhora do Pilar e Santo Antonio. O irmão e herdeiro de 

                                                             
150 RAMOS, Donald. Op. cit, 2008, p. 134. 
151SALLES, Fritz Teixeira. As Associações Religiosas no Ciclo do Ouro. Belo Horizonte: Universidade 
de Minas Gerais, 1963. 
152 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 35 Auto 429; 1º Ofício. Vila Rica, 1793. 
153 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 319 Auto 6794; 1º Ofício. Vila Rica, 1804. 
154 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 9 Auto 969; 2° Ofício. Vila Rica, ano 1771. 
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Bento Rodrigues da Rocha era Antonio Rodrigues da Rocha, tesoureiro do S.S. em 

1759. Este é mais um caso em que podemos perceber a estreita ligação entre os irmãos 

do Santíssimo Sacramento. Caso parecido com o do João Pereira Pinto, provedor do 

Santíssimo em 1756; seu filho e único herdeiro, José Carneiro Miranda, foi, como o pai, 

oficial da Mesa, exercendo o cargo de escrivão em 1752. 

 O procurador da Irmandade do Santíssimo Sacramento em 1763, Bernardo 

Araújo Franco155, era solteiro e natural da “Freguezia de São Julião de Moreyra Termo 

de Villa de Ponte de Lima”, Portugal. Além do S.S., era também irmão das Irmandades 

de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Nossa Senhora das Mercês e de São José. 

Não conseguimos identificar sua ocupação por meio do inventário, mas um dado 

importante é o de que possuía muitas “moradas de cazas de aluguer”, o que podia servir 

como fonte de renda. Após o seu falecimento, as casas de aluguel passaram por uma 

reforma, sobre a qual ficaram recibos do pagamento dos pedreiros que trabalharam na 

obra e dos materiais utilizados. Na seqüência temos um dos recibos: 

Recebi do alferes Guilherme Teixeira testamenteiro de Bernardo de Araujo 
Franco sete oitavas e meya de ouro procedidas do meu trabalho de pedreiro 
de lhe reformar a parede do quintal ou pasto das cazas que pertencem a dª 
tem.ta que foram do Cap. Fr.co Perª Duarte cuja reforma se precizava muito e 
por assim ser verdade pª estes por mim asinado e o [?] em juízo sendo 
necessário Vª Rª 3 de agosto de 1777. 156  

 As “cazas de morada de aluguer” não aparecem num item separadamente como 

os demais bens, mas sob a forma de litígio, pois os inquilinos alegavam que as casas 

estavam em péssimo estado, necessitando, desse modo, de reparos. Como os 

procedimentos relativos ao pagamento de dívidas e a divisão dos bens do falecido não 

haviam sido concluídos, foi decidido que os inquilinos não pagariam o aluguel por não 

saberem quem seria o seu senhorio; mas pagariam pela reforma, o que seria descontado 

do aluguel, como mostra o trecho a seguir: 

Dizem Manoel Torres Ferreira Simoins o Alferes Guilherme Teixeira q eles 
são os atuaes inclinos das cazas pertencentes a tt.ria de Bernardo de Araujo 
Franco  nesta Vila cujas andão sigilosas sobre os verdadeiros senhorios e os 
sup.e [...] pª não pagarem os alugueres sim decizão final; e porq nas mesmas 
esta havendo continuadamente pª falta da redeificação de q carecem [...] sup.e 
termo aq.m recurso o fazem [...] pª q de sirva mandar q com reposta da tt.ria 
daquele, e o litigante Luiz Antonio Cabral, concertem os sup.es a custa dos 

                                                             
155 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 9 Auto 91, 2° Ofício. Vila Rica, ano 1778. 
156 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 9 Auto 91, 2° Ofício. Vila Rica, ano 1778, 
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alugueres o precizo [...] da propriedade  clamada deles sup.es juntando os 
recibos  para as clarezas retp.os157  

Assim sendo, podemos aferir que os imóveis alugados poderiam ser uma 

importante fonte de renda, embora na documentação não haja o número exato de 

quantas casas eram alugadas; pelos recibos de alguns inquilinos referentes às obras, 

contamos aproximadamente quatro casas de aluguel. 

 Os oficiais da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento eram, em sua 

maioria, reinóis, solteiros e sem filhos. Estes homens eram filiados a outras associações 

religiosas de leigos, tanto das que tinham quadro de membros e pré-requisitos de 

ingresso parecidos, quanto das que reconhecidamente reuniam negros e pardos, como a 

Irmandade do Rosário dos Pretos ou das Mercês. Nesse sentido, as redes de amizade e 

influência ampliavam-se quanto maior fosse o raio de atuação desses homens. Como 

pode ser observado, os oficiais da Mesa do S.S. tinham livre trânsito nas associações 

reconhecidamente de elite, com sua exigências financeiras e sociais, bem como nas dos 

setores econômicos e sociais mais baixos de Vila Rica. 

 No que concerne à Câmara Municipal de Vila Rica, não encontramos nenhuma 

fonte que demonstre qualquer ligação oficial entre seus cargos e os do Santíssimo. Além 

da forte presença dos mesmos indivíduos em ambas instituições, há apenas referências 

sobre o Corpus Christi, que, sendo a procissão mais importante do ano, era financiada 

pela Câmara. Mas acreditamos ser possível aventar hipóteses sobre um possível diálogo 

entre as duas instituições. 

 Russel-Wood, em “Fidalgos e Filantropos”158, verifica uma correspondência 

entre a Câmara e a Santa Casa da Bahia. Na sociedade baiana, os concelheiros 

municipais pertenciam automaticamente à Misericórdia, à Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis e a meia dúzia de outras irmandades. Os requisitos para exercer um 

cargo na Câmara Municipal era o mesmo para as irmandades de elite e ordens terceiras: 

proeminência social, pureza de sangue e capacidade econômica, pois o exercício do 

cargo de camarista não era remunerado e tinha duração de um ano. Somados esses itens, 
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a participação direta na vida política em âmbito local por meio da Câmara era restrita a 

uma pequena elite. 

A correspondência entre a Câmara e o Santíssimo pode ser observada a partir 

dos nomes dos membros da Irmandade arrolados entre os anos de 1732 e 1800: os 309 

irmãos dentre oficiais da Mesa, capelães e andadores. Desse universo, 40 irmãos, 

aproximadamente 13%, fizeram parte da Câmara Municipal de Vila Rica. Não obstante 

o número pareça reduzido, esses homens exerceram diversos cargos ao longo dos anos. 

Destacam-se o capitão-mor Antônio Ramos dos Reis, que foi camarista quatro vezes; o 

capitão Francisco Dias Novaes, também quatro vezes; o dr. José Dias Rosa Maciel, 

nove vezes; e José Veloso Carmo, seis vezes.  

 Maria Fernanda Bicalho esclarece que as eleições para as Câmaras Municipais 

eram feitas de maneira indireta. Os representantes das melhores famílias da terra, os 

homens bons, reunidos na Casa da Câmara, indicavam seus eleitores. Estes, apartados 

em três pares, organizavam, cada qual, uma lista tríplice com os nomes dos que 

escolhiam para futuros vereadores. Um oficial régio ou senhorial, em geral o ouvidor, 

ou, na sua falta, o juiz mais velho em exercício, conferia as listas e formava com os 

nomes mais votados três róis definitivos, que se encerravam em bolas de cera chamadas 

pelouros. Na primeira semana de dezembro de cada ano, diante do povo reunido em 

sessão especial da Câmara, era escolhido um menino para tirar do cofre contendo os 

pelouros uma das listas com os nomes dos oficiais que exerceriam a governança no ano 

seguinte159. 

 Apesar dos requisitos parecerem rígidos e restritivos, chama a atenção a não 

observância, de certo modo, dos padrões instituídos na Metrópole para a composição da 

Câmara nas Minas. Nas palavras de Maria Fernanda Bicalho, isso se deveu ao 

“baixo padrão” dos homens que, nos primeiros tempos da faina aurífera 
migraram para a região, resultando numa “escassez crônica de candidatos 
adequados para os cargos municipais”. A sociedade mineira certamente 
guardava suas particularidades diante das demais regiões coloniais. A 
historiografia que se dedica a seu estudo é unânime em enfatizar o caráter 
fluido e movediço dos grupos sociais que a compunham, apontando para uma 
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maior mobilidade social baseada na riqueza, contradizendo, de certa forma, 
os códigos estamentais vigentes na metrópole.160  

 Como foi discutido na primeira parte deste trabalho, a sociedade mineira se 

formou com incomparável rapidez, buscando adequar valores e instituições às 

condições e necessidades locais pela dificuldade em corresponder às diretrizes 

metropolitanas, por esse motivo, é explicável a “sede pela distinção”: já que as posições 

sociais não estavam efetivamente demarcadas, tornava-se premente o ingresso em 

instituições que pudessem fazê-lo. 

 Dessa forma, a participação nas Câmaras, apesar de implicar dispêndio quando 

do exercício do cargo, tinha como recompensa a inserção em redes de influência, tanto 

no âmbito político como no econômico. Na procissão de Corpus Christi, realizada pela 

Câmara juntamente com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, os camaristas tinham 

lugar de destaque, visto que tais celebrações demonstravam a importância social do 

indivíduo a partir do espaço físico ocupado por ele durante o evento. As redes de 

influência e amizade iam, contudo, mais além daquelas estabelecidas dentro da 

irmandade e das Câmaras, extrapolando os limites da Capitania mineira e atigindo 

diferentes pontos da Colônia. A Irmandade contava também, em seus quadros, com a 

presença de secretários de governo que haviam atuado na Secretaria de outras 

Capitanias, além da de Minas Gerais.  

Thomé Ignácio da Costa Mascarenhas, provedor do Santíssimo em 1758, foi 

nomeado secretário de governo de Goiás em setembro de 1758161. Provedor do 

Santíssimo em 1796, Pedro de Araújo Azevedo foi nomeado secretário de governo da 

Capitania de Minas Gerais em outubro de 1790162. Antonio José Correa, por sua vez, 

procurador do Santíssimo em 1774, havia sido nomeado secretário na Capitania de 

Pernambuco, em janeiro de 1749163. Embora a Capitania em que Antonio José Correa 

tenha atuado fosse bastante distante da de Minas, é possível que ele tenha realmente 

                                                             
160 BICALHO, Maria Fernanda Baptista.  Op. cit, p.212. 
161 MELO, Josemar Henrique de. A ideia de arquivo: a Secretaria de Governo da Capitania de 
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162 Ibidem, p. 175. 
163 Ibidem, p. 176. 
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atuado nas duas localidades, pois as datas em que assumiu a Provedoria da Irmandade e 

a Secretaria de Governo de Pernambuco são compatíveis. 

Outro caso interessante é o de Domingos da Silva, foi nomeado secretário de 

governo da Capitania de São Paulo em fevereiro de 1717164 e tesoureiro da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento em 1774. Aqui, no entanto, há alguns problemas: apesar de 

as Capitanias serem vizinhas, as datas estão muito distantes; além disso, pode se tratar 

de um homômino. Encontramos, aliás, muitos sobrenomes de secretários de governo 

parecidos com aqueles ostentados pelos oficiais da Mesa do Santíssimo, mas não 

podemos afirmar com segurança se havia algum grau de parentesco entre eles. De toda 

forma, consideramos relevante destacar esse fato, pois vai no mesmo sentido da nossa 

hipóstese inicial: a do estabelecimento de redes nas quais a Irmandade do Santíssimo de 

Ouro Preto atuaria como espaço de troca de influência. 

Alguns dos pré-requisitos para o exercício do posto de secretário de governo 

eram semelhantes aos exigidos para o ingresso na Irmandade do Santíssimo e para a 

atuação como camarista. Josemar Henrique de Melo esclarece que os secretários de 

governo deveriam possuir boa letra, “serem homens de segredo” e “limpos de sangue”; 

o cargo, em geral, era assumido por meio da compra165. A aquisição se dava por meio da 

abertura de editais: grosso modo, esses cargos eram “leiloados”. Melo, em estudo sobre 

os secretários de governo da Capitania de Pernambuco, explica como ocorriam tais 

processos. De acordo com o autor, 

o processo da compra efectuava-se após a fixação dos editais. Os vários 
candidatos que se apresentavam deviam entregar o seu requerimento 
solicitando o cargo e anexar sua folha corrida. Podia também haver 
concorrência dos secretários para as vagas do mesmo cargo em outras 
capitanias ou mesmo outras partes do Império Português. Todos os 
requerimentos referentes a uma determinada secretaria eram então unidos em 
um único processo, formando uma consulta analisada pelo Conselho 
Ultramarino que dava uma ordem classificatória dos candidatos, seguindo-se 
para a resolução régia. Este facto foi observado nas várias consultas para 
nomeações de pessoas ao referido ofício e que foram registadas nos livros de 
Registo de Ofícios do Conselho Ultramarino166.  

 Entretanto, como ressalta o autor para o caso de Pernambuco, o cargo de 

secretário de governo não chegou a ser comprado como propriedade, sendo os seus 

                                                             
164 MELO, Josemar Henrique de. Op. cit, 2006,  p. 176 
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oficiais apenas serventuários167 - o que, porém, não diminuía sua importância, visto que 

os ocupantes eram nomeados pelo próprio governador da Capitania ou por alguma outra 

autoridade de relevo. O secretário de governo deveria exercer o cargo por um período 

de três anos, que quase sempre era ultrapassado pela demora na nomeação do sucessor. 

Desse modo, alguns secretários trabalhavam durante os mandatos de dois ou mais 

governadores. Isso, segundo Melo, acontecia também em decorrência do “tempo 

administrativo”, caracterizado pela lentidão que separava os dois pólos do Império 

português168. 

 Cabia aos secretários de governo conferir e validar os documentos produzidos e 

recebidos no gabinete do governador, bem como legitimar os traslados que faziam a 

partir dos documentos originais de sua Secretaria. Além disso, o secretário era 

responsável pela correspondência com a Corte, sendo obrigação sua enviar uma lista das 

ordens que eram dirigidas ao Governador, com indicação sobre se haviam ou não sido 

cumpridas. Eram também os secretários que davam o termo de posse aos governadores. 

Por fim, organizavam os papéis do mesmo Governo através da transcrição integral de 

todos os documentos recebidos e produzidos. Sendo o secretário o guardião dos livros e 

papéis do Governo, ficava sob sua responsabilidade transmitir, a cada novo governante, 

as ações realizadas ou não pelo antecessor, como também informar à Coroa se os 

governadores estavam atuando de acordo com as ordens régias, pois era ele quem geria 

os dados fundamentais das governações169. Diferentemente do que ocorria com o posto 

de camarista, o de secretário de governo tinha contrapartida remuneratória, os 

secretários recebendo uma determinada quantia sobre os documentos que emitiam, tais 

como, por exemplo, as cartas de sesmaria170. 

 Assim, as fontes analisadas, ao permitirem que se percebam as relações 

estabelecidas entre a Irmandade e diferentes níveis da administração colonial, como as 

Câmaras e as Secretarias de Governo, chamam a atenção para certas dimensões políticas 

das associações religiosas. É possível, ademais, depreender outros aspectos da vida dos 

irmãos do Santíssimo e da sociedade mineira do século XVIII. Nas fontes examinadas, 

encontramos informações que, a nosso ver, possibilitam conhecer um pouco dos 

                                                             
167 MELO, Josemar Henrique de. Op. cit. p. 157 e 158. 
168 Ibidem,  p. 158. 
169 Ibidem, p.169 e 170. 
170 Ibidem, p. 159. 
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quadros mentais do período, como o medo da morte e, por conseguinte, do Purgatório. 

A participação na Irmandade do Santíssimo, como era comum no período, tinha como 

finalidade a busca de segurança com relação aos cumprimentos dos deveres espirituais. 

Como se trata de uma instituição religiosa, não podemos negligenciar os assuntos 

concernentes a fé e pensar a irmandade somente como uma instância nas redes de 

influência. 

O medo do que poderia vir após a morte criava grande expectativa, 

principalmente no que se refere ao sofrimento da alma no Purgatório ou no Inferno. 

Acreditava-se que a alma passava pelo Purgatório, lugar de sua purificação, para depois 

atingir o lugar da felicidade eterna. As almas do Purgatório estavam em sofrimento 

como as do Inferno, bradavam por ajuda; mas enquanto as que se encontravam neste 

último estavam condenadas o sofrimento eterno, as do Purgatório podiam ser resgatadas 

através da intercessão dos vivos.171 Nesse sentido, há informação nos testamentos de 

missas deixadas pelas almas dos indigentes, talvez na tentativa de fazer uma boa ação 

em prol da salvação de outras almas, o que, por sua vez, poderia contar como ponto a 

favor na salvação da própria alma do testador.  

Acreditava-se que os mortos precisavam da solidariedade dos vivos e era este o 

sentido da instituição de missas, da celebração de responsos em cima das sepulturas, da 

comemoração do dia dos Fiéis-de-Deus, das orações diárias ao toque das Ave-Marias e 

de tantas outras invocações feitas em seu favor.172 Nessa perspectiva, os inventários e 

testamentos nos fornecem diversas maneiras de perceber o ambiente cultural e material 

em que as pessoas viviam. Uma das ferramentas para analisar e compreender parte dos 

quadros mentais é o número de missas pedidas em testamentos. Esse tipo de pedido 

pode indicar, além da possível fé na religião católica, as posses do indivíduo, pois as 

missas eram pagas. 

 Frutuozo Vaz de Serqueira, natural do norte de Portugal, que deixa por herdeira 

sua própria alma, registrou em seu testamento o desejo de que acompanhassem seu 

corpo  

                                                             
171 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. A confraria do Santíssimo Sacramento de Pico de Regalados (1731-
1780). Coimbra: ATAHCA, 2001 p. 86. 
172 Ibidem, p. 87. 
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ate se dar sepultura as Irmandade de Sam Miguel e Almas junto com a minha  
venerável Ordem Terceira de Sam Francisco a que lha se dara a esmola 
custumada; a do Santissimo Sacramento de Nossa Senhora e as mais que 
haver na dita matriz se dara cada huma dez oitavas de ouro se gastara com 
meu enterro [...] que for nesessario [...] 

Declaro que deixo que se me digam sete mil e quinhentas missas a saber duas 
mil pella minha alma e duas mil pellas almas de meus pais e mil pellas almas 
de todos os meus parentes  e mil pella alma do defunto meu Irmam Joam de 
Siqueira  a sim pellas almas dos escravos que me tiverem morrido e mil 
pellas almas do Purgatorio e duzentas pertençam de todas aquellas pessoas 
com quem tanto tido constão que por algum indigente o que ignoro nellas 
fosem  prejudicadas, e duzentas ao senhor Sam Jose offerecidas ao Padre 
Eterno a [...] três oras em que Nosso Senhor Jesus Christo esteve agonizando 
no sagrado tenho da Cruz em sufrágio das almas do fogo do Purgatorio.173 

Nesse trecho do testamento de Serqueira, é possível perceber algo dos aspectos 

mentais do período, como o medo da morte e de que a alma penasse no purgatório ou 

fosse para o inferno. Nesse sentido, o imenso número de missas pedidas em testamento 

acontecia por se acreditar que a intercessão dos vivos contribuiria para a salvação da 

alma. Dessa forma, os vivos cuidavam dos sufrágios dos defuntos para que, quando 

chegasse sua morte, lhes fizessem o mesmo. Assim, um dos motivos mais importantes 

para o ingresso numa associação religiosa de leigos era, no que concerne a fé, a 

preocupação com a morte e a salvação da alma. 

Antonio Ramos dos Reis também pede um número considerável de missas em 

testamento, embora não tão grande como o de Frutuozo. Reis pede que sejam rezadas 

1.500 missas em Vila Rica e no Rio de Janeiro, 400 pela alma de sua mulher. Em trecho 

do testamento, podemos observar melhor o desejo do testador, que deixa registrada sua 

vontade de que 

 
nesta Matriz [Ouro Preto], Rosário  Santa Quitéria se e digam mil e 
quinhentas missas as mil por todos os sacerdotes desta Freguesia e depois 
continuem meus irmãos do Carmo assistentes neste Ouro Preto  e umas e 
outras de esmola de cruzado de ouro  e às segundas e sextas peço digam no 
altar das Almas ou em Santa Quitéria por serem privilegiadas para os irmãos 
do Carmo o que executarão principalmente os sacerdotes que não forem 
irmãos terceiros da Ordem do Carmo que os que forem poderam  dizê-las em 
qualquer parte aplicando-me as indulgências na forma dos breves que tem a 
dita ordem as quais satisfarão com brevidade todas aplicadas por minha alma.  

(...) também se dirão com a brevidade possível a saber quinze a Nossa 
Senhora do Pilar ditas no seu altar –treze a Santo Antonio no seu altar = 
cinqüenta a Nossa Senhora do Monte Carmo no seu altar = trinta e duas a 
Santa Quitéria no seu altar = cinqüenta a Nossa Senhora da Piedade no 

                                                             
173 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 47 Auto 567; 1º Ofício. Vila Rica, 1781, p. 5 
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Calvário sendo lá se dizer missa e não se dizendo inda lá se digam no Rosário  
= a São João Nepomuceno = cinqüenta a Nossa Senhora da Conceição no seu 
altar = cinqüenta ao Senhor dos Passos no seu altar = vinte a São Francisco 
de Paula = quinze ao Arcânjo são Miguel no seu altar das almas são por todas 
trezentas e setenta e sete.174 

 

Um dos indícios de que os pedidos de missas celebradas pelas almas eram, pelo 

menos em parte, cumpridos, são os recibos que se encontram anexados nos inventários. 

Acreditamos que os pedidos de missas eram atendidos, pois encontramos muitos 

documentos comprovando este tipo de prática. Dois recibos o ilustram; o primeiro está 

no inventário de Francisco Carvalho Carneiro: 

Certifico eu abaixo assinado q celebrei na Capella da Ordem 3ª de Nossa 
Senhora do Carmo desta Vª Rica vinte quatro missas pela alma do falecido 
Francisco Carvalho Carneiro, as quais me forão dadas para dizer pelo R.do 
Joaquim Coelho Leal; e porque he verdade o referido passo esta q juro aos 
Santos Evangelhos Vª Rica 28 novembro de 1785. 

Joseph Alz de Souza175 

O segundo recibo encontra-se no inventário de João Pinto de Souza: 

Vidal Joze do Valle Vigario confirmado na Parochia de Nossa Senhora do 
Pilar de Villa Rica do Oiro Preto certifico, que nesta Freguezia falleceo da 
vida prezente o Capitão João Pinto de Souza, sendo seo corpo por mim 
encomendado; e acompanhado por mais vinte oito reverendos sacerdotes; e 
pellas Irmandades do Santissimo Sacramento, Senhora do Pillar, Senhor dos 
Passos, Santo Antonio, Almas; Ordens Terceiras do Carmo e São Francisco: 
dicerão-se trinta missas de corpo prezente por sua alma assim de huma que 
eu dice; assim mais se dicerão trezentas e treze e nos dias sucessivos depois 
do seo fallecimeno. Seo corpo foi envolto em habito de São Francisco, e 
conduzido em hu caixão para a Igreja Matriz onde foi sepultado em cova do 
Sacramento. Importou do funeral em duzentas e trinta e cinco oitavas e meya 
de oiro constantes da conta e o diante que se receberão por mão de seo 
testamenteiro o Tenente Coronel Joze Pinto Madureira, passo o referido 
verdade [...]. V. R. 15 de 8bro de 1803. 

Vidal Joze do Valle176 

O vigário Vidal José do Valle, responsável por encomendar a alma do capitão 

João de Souza Pinto, foi provedor da Irmandade do S.S. no ano de 1791. Este é um 

outro exemplo de que redes de amizade ou de influência podem ser identificadas. 

O pedido de “missas extras”, ou seja, para além das missas que a confraria 

oferecia aos seus membros, era comum entre as irmandades. Na Irmandade do 

                                                             
174 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 auto 9753.  1º Ofício. Vila Rica, 1762.  
175 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 41 auto 1772; 1º Ofício. Vila Rica 1772, p.19. 
176 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 319 Auto 6794; 1º Ofício. Vila Rica, 1804, 
p.7. 
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Santíssimo Sacramento de Pico de Regalados, assim como em sua congênere de Ouro 

Preto, aceitava-se esta obrigação; para tanto, os interessados deviam providenciar 

formas de pagar 140 réis por cada celebração. Os confrades eram aliciados a esta 

prática, uma vez que “desta maneyra terão feito hum thesouro para sua alma”. A idéia 

de constituir um tesouro a favor da alma, muito curiosa, torna-se elucidativa da forma 

como os homens se colocavam perante a necessidade da sua salvação.177  

Um bom exemplo dessa prática na Irmandade do Santíssimo de Pico de 

Regalados, em Portugal, citado por Marta Maria Lobo de Araújo, é o do irmão Pedro 

Carvalho da Mota, que pediu que se celebrasse na Confraria do Subsino dos Regalados 

uma missa rezada com responso todos os domingos, Dias Santos e Dias dos Fiéis-de-

Deus, deixando 500 mil réis para suporte das despesas. Na eventualidade da Confraria 

não aceitar esta obrigação, estipulou que se fizesse a mesma proposta à Confraria de 

Nossa Senhora do Rosário da mesma freguesia; e, no caso desta também não aceitar, 

para a do Santíssimo Sacramento. Deixou ainda 20 mil réis à Confraria do Subsino da 

paróquia, contribuindo para o douramento e pintura do retábulo.178 Os irmãos do 

Santíssimo Sacramento do Pico dos Regalados ficaram com a obrigação perpétua de 

mandar celebrar 25 missas rezadas anualmente pela sua alma e um responso cantado 

todos os terceiros domingos. Deixou para pagamento 150 mil réis. 

 A preocupação com o cumprimento das atividades espirituais também pode ser 

percebida a partir de alguns objetos encontrados nos inventários, como imagens e 

oratórios. Analisando diversos trabalhos179 que tratam do “recheio” das casas coloniais, 

vimos que os objetos religiosos, em especial os oratórios, eram bastante comuns, 

podendo ser encontrados tanto nas casas dos mais abastados como nas dos segmentos 

mais baixos da sociedade. Entretanto, esses objetos variavam na sua forma, tamanho e 

valor. No entanto, dentre os documentos por nós examinados, encontramos o registro de 

oratórios em apenas um dos inventários, citados no item “Imagens”: 

                                                             
177 ARAÚJO, Marta Maria Lobo de. Op.cit, 2001, p. 98. 
178 Ibidem, p. 81. 
179 ALGRANTI, Leila Mezan. “Famílias e Vida Doméstica”. In: MELLO E SOUZA, Laura de. História 
da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e vida Privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997; MOTA, Antonio da Silva. Cotidiano e Cultura Material nos Século XVIII – XIX”. Ciências 
Humanas em Revista. São Luís, v. 5, número especial, junho 2007; VASCONCELOS E SOUZA, 
Gonçalo de. Ouro, prata e outra riquezas setecentistas numa herança da Baía (Brasil). Revista da 
Faculdade de Letras, Ciências e Técnicas do Patrimônio, Porto, I Série, v. 3, 2004, p. 293-316. 
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Hum oratório de madeira, huma imagem de um sancto Cristo e três imagens 
de madeira, huma imagem de Nossa Senhora do Monte Carmo, avaliado em 
7$200 réis; e, outro dito oratório de madeira branca, com huma imagem de 
Cristo, e outra de Sancta Rita e outra de Sam Francisco pequena, avaliado em 
1$500 réis.180  

Outro trabalho que também sugere que o registro de imagens e oratórios não foi tão 

freqüente é o artigo “De portas a dentro: religiosidades na Vila de Vitória 

(1790/1800)”181, que trata especificamente deste tipo de objeto como meio de distinção 

no Espírito Santo do século XVIII. A autora ao analisar 21 inventários post-mortem 

referentes aos anos de 1790 a 1800, identificou a presença dos oratórios entre os bens 

arrolados de quatro inventariados, o que representa aproximadamente 20% da 

documentação consultada. Concluiu, nesse sentido, que poucos poderiam adquiri-lo 

devido ao seu alto valor. 

 Acreditamos que os objetos religiosos podiam, sim, ser encontrados em boa 

parte dos lares coloniais, mas que os objetos mais sofisticados e valiosos estavam 

presentes apenas em lares dos mais abastados. Como indica o trabalho de Antonia Silva 

da Mota sobre o Estado do Maranhão e Gão-Pará, fundado na análise de 47 inventários 

referentes ao início do século XIX, a ornamentação das paredes das salas podia ser feita 

por crucifixos, entalhes ou gravuras religiosas ou, ainda, por imagens ou oratórios, 

objetos encontrados em todas as casas, das mais ricas às mais humildes, variando 

obviamente o valor; a “imagem do Santo Cristo de madeira”, por exemplo, que 

compunha o mobiliário dos Gomes de Sousa em 1805, foi avaliado em 139 mil réis.182 

 Segundo Leila Mezan Algranti183, os rosários, os crucifixos e os santinhos 

encontram-se sempre presentes nos inventários de homens e mulheres devotos que 

decoravam seus aposentos valendo-se de retábulos, nichos com imagens e oratórios de 

todos os tipos e tamanhos, muitas vezes ricamente adornados, não dispensando os vasos 

de flores em homenagem aos santos de devoção. Todo esse material religioso está 

relacionado ao costume doméstico de se fazerem as orações diárias em casa, 

cumprindo-se os rituais e até as horas canônicas. 

 Não tão difundido como os oratórios e as imagens era o mobiliário até meados 

do século XIX. O mobiliário e os utensílios domésticos, de acordo com Algranti, 
                                                             
180 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2º Ofício. Vila Rica, 1795. 
181MOTA, Katia Sausen da. De portas a dentro: religiosidades na Vila de Vitória (1790/1800). Revista 
Uratágua – acadêmica multidisciplinar – DCS UEM, nº 20 Jan./Fev./Mar./Abril de 2010. 
182 MOTA, Antonia da Silva. Op. cit, 2007,  p.3. 
183 ALGRANTI, Leila Meza. Op. cit, 1997, p.130. 
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restringiam-se ao indispensável para abrigo, repouso, alimentação e trabalho. Não eram 

exatamente esses apetrechos que distinguiam ricos e pobres, livres e escravos, mas a 

fartura da mesa, o número de cativos, as jóias e o vestuário, o trabalho manual, o status 

proporcionado pelos cargos públicos e, com o passar do tempo, as propriedades e os 

animais. As casas eram, no geral, pouco providas.184 

 No que se refere ao mobiliário, os documentos analisados apresentaram uma 

certa regularidade. A mobília era pouca e, na maior parte dos inventários, foi possível 

encontrar menção a caixas, baús e canastras, alguns com fechaduras, pois era comum 

guardar roupas e papéis neles, às vezes colocados sobre os estrados, acima do chão, para 

se prevenirem a umidade e o ataque dos roedores. O inventário de Domingos Antônio 

Gonçalves, zelador da bacia do Caquende em 1763 e 1766 e procurador da Irmandade 

em 1772, tinha relacionados, entre os utensílios domésticos, os seguintes objetos 
[um objeto de ouro lavrado no valor de] 55$300; Item em prata velha 
[...]copinhos de pescoço tudo  de cento e oitenta sete oitavas de prata a saber 
cada hum a cem reis, todos na quantia 18$700; Item duas cestas a pouco mais 
de palmo de cobre vista e avaliada na quantia de $750; Item huma de [?] de 
cobre pequena vista e avaliada pelos ditos avaliadores na quantia de $450; 
Item hum copo de cobre $300; Item hum tacho de Cobre 4$950;Item hum 
tacho de cobre mais pequeno 1$800; Item um cordeyro [seria um objeto 
religioso, “o cordeiro de Deus”] de latão $360; Item huma clavina [carabina] 
quebrada 1$500; Item huma bengalla muito velha 1$800185 

No item “Móveis”, indicava-se: 

Item huma pena de madeira branca $600; Item hua caixa de madeira branca 
de goarda roupas com suas molduras 1$200; Item huma caixa de madeira 
branca mais com sua fechadura 3$000 186 

 Entretanto, alguns inventários nos surpreenderam por escapar ao que era comum 

com relação ao “recheio” das casas. Este é o caso do inventário do capitão-mor Antonio 

Ramos dos Reis, que possuía, ao que tudo indica, além de outros imóveis, duas 

residências, uma no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais. No que toca aos utensílios 

domésticos, o capitão-mor deixou registrado em seu testamento o seguinte: 
Dentro das casas donde moro tenho vários trastes para composição delas e 
para me servir como são catres, bofetes, mesas, arcas, baús, cadeiras, 
cortinados, vestidos e roupas brancas e tenho as peças de prata seguinte – um 
[?] com seu cabo já usado = um saleiro de cinco peças grande, um tabuleiro 
de palmo e meio de comprido e meia de cargo lavrado, seis pratos comuns 
pequenos, duas salvas uma lavrada grande e outra lisa mais pequena, dois 
copos lisos só em cima em roda [?] e no fim tem seu lavor [?] que levam 

                                                             
184 ALGRANTI, Leila Meza. Op. cit, 1997, p.153. 
185 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 34 Auto 429; 1º Ofício. Vila Rica, 1793, p. 3 
verso. 
186 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 34 Auto 429; 1º Ofício. Vila Rica, 1793, p.6. 
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mais de quartilho dois frasquinhos de prata com oito oitavadas e suas 
coberturas lavradas = um prato e um gomil grande o prato lavrado em roda 
duas bandejas grandes lavradas e uma lisa = uma bacia de fazer  barba lisa 
seis colheres e seis garfos com duas galhetas quatro castiçais de mesa 
pequenos dois deles lisos e dois lavrado [...] 
No Rio de Janeiro uma bacia de prata com seu gomil liso e um faqueiro com 
sua caixa onde estão doze colheres doze garfos doze facas de prata e dois 
copos de beber água grandes de prata com um jogo de xícaras e colherzinhas 
de prata para tomar chá e uma medalha do Hábito de Cristo de ouro e alguns 
vestidos.187 

 

O testamento de Antônio Ramos dos Reis pode ser considerado uma exceção 

para a época, pois, além de encontrarmos nele uma grande quantidade de utensílios 

domésticos, temos também a presença de utensílios pouco difundidos na Colônia, como 

os talheres. 

 Outro documento bastante interessante é o inventário de Manoel Rodrigues de 

Almeida, pois nos dá uma dimensão melhor de como eram equipadas as casas da elite 

vilarriquenha, desde os objetos devocionais até a roupa de cama. No inventário havia 
Huma tigella fina de louça da India já rachada $300; Hum copo de vidro 
$300; [?] Carmezim bordados de prata 1$800; Outros ditos de couro $750; 
Dois lençoens de bartanha de dois panos e meyo , com seos entremeios de 
renda 3$200; Toalha $450; Colxa de damasco carmezim forrada de tafetá 
9$600; Hum cortinado de cama de damasco carmezim com suas cortorias [?] 
e goardape forrado 34$000; Huma Opa do Santissimo Sacramento  de 
damasco 2$000; Outra dita opa de [?] branca $600; Huma rede de algodam 
branco $900; Outra dita rede de algodam que por muito velha não lhe  deram 
vallidados; Registros de vários sanctos de [?]  $375; Seis ditos [?] de vários 
sanctos  $450; Hum espelho grande 10$000; Hum oratório de madeira, huma 
imagem de um sancto Cristo e três imagens de madeira, huma imagem de 
Nossa Senhora do Monte Carmo  7$200; Outro dito oratório de madeira 
branca, com huma  imagem Cristo de [?], e outra de sancta Rita e outra de 
Sam Francisco pequena 1$500;  Huma meza de pau de uma taboa com 
goarniçõens [?] jacarandá torneados e duas agoas e com fechadura  antiga 
9$600; Outra meza de madeira branca com pés torneados 3$600; Outra meza 
de madeira branca 1$200; Outra dita meza pequena $600; Hum cofre grande 
de jacarandá torneado 14$400; Hum cofre velho quebrado de madeira branca 
$600; Hum banco de encosto de madeira branca comprido 1$200; Hum outro 
banco de encosto mais pequena $750; Três ditos bancos de encosto$900; Seis 
cadeiras de encosto  cobertos de damasco de lam já velha 2$700; Hum bahu 
de morcobia com duas chaves 4$00; Hum outro dito bahu de morcobia com 
duas chaves  4$800; Hum caixam de goardar mantemento com coatro palmos 
de comprido de madeira branca $ 450.188 

 Esses dois exemplos nos ajudam a conhecer melhor a elite colonial mineira e a 

corroborar a hipótese de que a Irmandade do Santíssimo Sacramento agregava homens 

de posses, pois, como foi dito, a posse de utensílios domésticos pouco difundidos na 

Colônia foi encontrada em documentos de pessoas proeminentes na região. 
                                                             
187 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 Auto 9753. Vila Rica, 1761. 
188 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2º Ofício. Vila Rica, 1795, p.4. 
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Carla Almeida, ao analisar a composição das fortunas a partir de inventários na 

Capitania de Minas Gerais, chama a atenção para o fato de as jóias e os bens móveis 

estarem presentes nos inventários dos homens mais abastados da capitania; esses 

artigos, geralmente, eram considerados objetos de luxo189. As jóias, bem como a 

mobília, não eram tão comuns entre a populção colonial. As jóias davam visibilidade 

social, pois eram artigos de luxo numa sociedade em que o vestuário e a mobília eram 

escassos. 

  As jóias constituíam artigos supérfluos e de luxo, inclusive na documentação 

analisada neste trabalho. Elas estão presentes em apenas dois inventários, num deles 

penhoradas. No inventário de Costodio Dias, no item “Descripção de bens”, há o sub-

item “Ouro”, em que estão relacionadas jóias: 
Item hua cruz de ouro, com a Imagem de hum santo Christo, e seu cordão 
tãobem de ouro que tudo pesa vinte oitavas de ouro [...]28$700; Item um 
caixilho de breve de marca de ouro com um cordão grosso tãobem de ouro 
que pesa vinte e oito oitavas [...]39$900; Item hua crux de ouro de filigrama 
que pesa quatro oitavas [...]5$600; Item hum cordão de ouro que pesa cinco 
oitavas e quatro vinténs [...]7$175; Item outro cordão de ouro tãobem fino 
que pesa cinco oitavas [...]7$000; Item outro cordão de ouro tão bem fino 
peza quatorze oitavas [...]12$600; Item outro cordão de ouro tãobem fino que 
peza quinze oitavas três quartos e quatro vinténs [...]22$225; Item outro 
cordão de ouro taõbem fino que peza sete oitavas [...]10$500; Item outro 
cordão de ouro fino que peza nove oitavas [...]13$300; Item outro cordão de 
ouro tão bem fino digo de ouro, mais grosso que peza onze oitavas e hum 
quarto [...]15$750;  Item dois fios de ouro do pescoço que peza duas oitavas e 
hum quarto [...]3$150; Item hum cruxifixo de ouro com [?] de cordão e do 
mesmo que peza quatro digo três oitavas três quartos e quatro vinténs 
[...]5$425; Item hum cordão de ouro mais, tãobem fino que peza peza cinco 
oitava e quatro vinténs [...]7$175; Item cinco anneis de ouro a saber três de 
filigrama grandes e dous mais pequenos que tudo peza seis oitavas e hum 
quarto [...]8$750; Item dous pares de botoens de ouro grandes e três pares 
mais pequenos que todos cinco pezam seis oitavas e hum quarto 8$750; Item 
hua imagem de Nossa Senhora da conceição de ouro, com seu cordão tãobem 
de ouro que pezão três oitavas [...] 5$075; Item hum par de brincos de 
aljofres [aljôfar: pérolas miúdas desiguais] grandes que pezão quatro oitavas 
e três quartos 8$400; Item hua cruz de dimantes de moda antiga peza três 
oitavas e três quartos 19$200; Item hum anel de diamantes em ouro que peza 
hua oitava e doze vinténs 24$000; Item outro anel de diamantes mais 
pequeno que peza hua oitava e três quartos 12$000; Item hum [?] de ouro 
grande com diamante cravados em ouro, e brincos tãobem de ouro e 
diamantes 50$000; Item dois fios de Corais miúdos inferiores [...] 2$400. 190 

                                                             
189 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. cit,2001,  p. 215 e 216. 
190 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 06 Auto 64; 2º Ofício. Vila Rica, 1795, p. 2 
verso. 
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Podemos perceber a presença de itens religiosos como crucifixos e imagens de 

santos. Todos os itens somam 317$075 réis, para termos uma base de comparação e 

compreendermos o que significa este valor, vale mencionar que no próprio inventário de 

Costodio Dias o valor mais alto alcançado por um escravo homem, com 

aproximadamente 26 anos de idade, é 180$000 réis. Ou seja, tem-se quase o valor de 

dois escravos em jóias. Seguindo este raciocínio, as jóias, ademais de conferirem 

visibilidade social, também indicam a posição econômica. 

Voltemos à análise do mobiliário. Mais uma vez na perspectiva de Leila Mezan 

Algranti, autora de artigo bastante elucidativo sobre os hábitos no Brasil colonial191, a 

precariedade do mobiliário e dos ambientes domésticos era comum a toda a Colônia, 

salvo em algumas poucas exceções, como as casas de certos capitães-mores e de alguns 

ricos fazendeiros. No geral, a modéstia do mobiliário fica evidente nos depoimentos 

colhidos, revelando a inexistência de espaços aconchegantes para o convívio familiar, 

poucas cadeiras, uma ou duas mesas com seus bancos, além de algumas caixas e baús, é 

o que se encontra na maior parte das vezes nos inventários.  

Alguns objetos de luxo, como porcelana das Índias, chegavam com certa 

freqüência, desde o início da colonização, na bagagem dos mais providos, sendo 

completados em épocas posteriores por baixelas inglesas de louça e prata. Assim como 

com o mobiliário, o luxo dos utensílios de mesa também esteve presente em algumas 

residências, principalmente de opulentos comerciantes que se beneficiavam dos 

monopólios régios e traziam toda a sorte de produtos para serem comercializados nos 

portos mais importantes.192 

 Vimos que as casas coloniais em Minas Gerais, bem como em outras partes da 

Colônia, durante o século XVIII, não eram muito providas de mobiliário e utensílios 

domésticos, como os utilizados nas cozinhas, podemos perceber essa precariedade a 

partir dos documentos analisados, pois era comum deixar esses objetos como legados 

em inventários e testamentos; em geral, eles possuíam valor mesmo quando quebrados, 

rachados etc. As casas tendiam a ser precárias como os seus recheios. Os espaços das 

casas eram aproveitados de diferentes maneiras, o mesmo cômodo servindo tanto para 

dormir como para trabalhar; muitas vezes, no mesmo espaço restrito conviviam 

                                                             
191 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit, 1997, p. 104 e 105. 
192 Ibidem, p. 123. 
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senhores e escravos. Leila Mezan Algranti faz menção às redes utilizadas para dormir, 

sentar e realizar tarefas diárias como os bordados. As construções urbanas eram, 

geralmente, casas de tamanho mais reduzido, de apenas um andar, nas quais 

predominavam os materiais disponíveis na região, como barro, madeira ou pedras. Os 

sobrados e as vivendas, ocupados pelos membros da elite, sugiram mais tarde em 

conseqüência da diversificação da economia e do crescimento urbano.193 

 Os inventários e testamentos consultados revelam uma média de três imóveis por 

testador, salvo em algumas exceções que veremos mais adiante. Cabe relembrar aqui 

que esses documentos se referem a indivíduos por nós consideradas membros da elite 

econômica de Vila Rica. Aqui, para facilitar a compreensão, chamaremos de imóveis os 

bens de raiz em geral, pois eles não possuíam essa terminologia nos inventários; 

normalmente, eram divididos em “casas de morada”, tanques, regos etc.  

 Antonia da Silva Mota, ao analisar inventários post-mortem referentes ao Estado 

do Maranhão e Grão Pará, percebe a mesma estrutura por nós encontrada em Vila Rica. 

As descrições dos imóveis são feitas de maneira rápida, sem se prender a muitos 

detalhes. Segundo a autora, as descrições se atêm à avaliação do terreno e à estrutura da 

construção, apontando sempre sua altura, se térrea ou sobrado. Mencionam ainda, 

brevemente, a forma de construção das paredes que sustentam a casa, se de pedra e cal, 

de soque ou de taipa, avaliando separadamente os itens “obra de pedreiro”, “obra de 

carapina” e “obra de ferreiro”.194 

 Vejamos, pois, alguns proprietários de imóveis de Vila Rica. Domingos Antonio 

Gonçalves possuía duas moradas de casas: 
Item huma dita morada de cazas terras cobertas de telha com seu quintal 
respectivo sercado na mesma rua do Rozario que partem com casas do 
mesmo testador de hum e outro lado 120$000; Tem outra dita morada de 
caza térrea coberta de telha com seu quintal [?] na rua do Rozario que partem 
por hum lado cazas do mesmo testador que declaro Nossa Senhora do 
Rozario do outro lado em caza do mesmo testador com todos os seus 
pertences  e logradouros (...) 100$000.195 

O caso de Frutuozo Vaz de Serqueira segue a mesma linha: dois ou três imóveis 

registrados em seu testamento, com breve descrição dos mesmos: 

Huma morada de cazas de dois sobrados de fronte do [?] Bom fim no ouro 
preto que parte com largo que forão do Sargento Mor João de Figueira, com 

                                                             
193 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit, 1997, p. 90. 
194 MOTA, Antonia da Silva. Op. cit, 2007, p. 4. 
195 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 35 Auto 429; 1º Ofício. Vila Rica, 1793, p. 5 
verso. 
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outro do Padre Pantalião da Silva Ramos, sem quintal, e forão vistos e 
avaliados pellos louvados na quantia de oitenta mil reis 80$000; Huma dita 
morada, que parte com caza do Tenente Coronel Gregório de Matos Lobo, 
em que mora Paulo Pereira de Magalhaens e pello outro lado com a mesma 
herança forão vistos e avaliados noventa mil e seis centos reis 90$600; Huma 
outra dita que [...] que vai para a Rua do vigário com quintal e agoa dentro e 
todas as mais seus pertences forão vistos e avaliados em cento e dez mil reis 
110$000.196  

Neste caso, faz-se menção a dois sobrados, que, de acordo com Leila Mezan 

Algranti, possibilitavam a separação da vida doméstica das atividades comerciais, pois a 

loja, ou escritório, instalada no primeiro pavimento, evitava que os estranhos se 

introduzissem nos espaços de convívio da família. Tais cômodos tinham função 

semelhante ao de alpendres e varandas das casas de sítio ou casas térreas. No segundo 

andar, instalavam-se a sala e os quartos, de tamanhos geralmente reduzidos; e, no 

último, a cozinha.197 

 Os imóveis possibilitam também especular sobre a atividade do proprietário, 

como no caso de Antonio Ramos dos Reis, que menciona sua lavra “chamada 

comumente de Morro do Ramos de corgo a corgo onde tenho serviço de talho aberto e 

várias minas com muitos mundéos e grades de recolher águas com seus regos e 

vertentes”198. Reis atuava na extração aurífera, assim como Manoel Rodrigues de 

Almeida199, que possuía três tanques, o primeiro valendo 800$000, o segundo, 700$000, 

e o terceiro, 600$000. Os tanques eram uma espécie de reservatório das águas que 

vinham dos córregos, fundamentais para a extração do ouro. 

 Antonio Ramos dos Reis possuía ainda, na cidade do Rio de Janeiro, muitos 

imóveis: fazendas, casas de morada e sobrados. A seguir, uma pequena mostra de suas 

posses: 

Possuo uma chácara com uma capela de Santa Tereza onde tenho casas e 
nelas alguns bens móveis como são catres, bofetes cadeiras e outras coisas 
[...]e de tudo meu testamenteiro mandará pessoa capaz ou irá tomar conta e 
possuo mais na dita cidade sete moradas de casas térreas na rua que vai para 
a prainha e ao pé do outeiro da Conceição tenho duas moradas de sobrado 
com seus páteos na rua dos pescadores[...]200 

                                                             
196 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 47 Auto 567; 1º Ofício. Vila Rica, 1781, p.3. 
197 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. Cit, 1997, p. 101. 
198 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 Auto 9753. Vila Rica, 1761. 
199 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2º Ofício. Vila Rica, 1795. 
200 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 Auto 9753. Vila Rica, 1761. 
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 Mais uma pista de quem eram os irmãos do Santíssimo Sacramento são as 

ferramentas de trabalhado listadas na documentação. O inventário de Manoel Rodrigues 

faz menção a “huma grade já velha de minerar”; o testamento de Antonio Ramos dos 

Reis diz haver “muitas ferramentas de cobres para a dita lavra”. Essas ferramentas eram 

normalmente utilizadas por escravos na faina diária. Vimos anteriormente que certos 

utensílios domésticos e de mobília não eram muito difundidos na Colônia, estando, via 

de regra, presentes apenas nos lares mais abastados. Isto não acontecia com a posse de 

escravos, pois havia uma grande demanda por eles em diferentes camadas sociais. 

Independentemente do preço, a compra de escravos consistia num bom investimento, 

além de contribuir para a almejada distinção social. Desse modo, a propriedade de 

escravos no Brasil distribuía-se largamente entre a população livre, constituindo-se na 

base econômica da sociedade como um todo e numa forma de investimento bastante 

comum.  

 Diversos trabalhos201 que tratam da posse de escravos em diferentes lugares da 

Colônia no século XVIII mostram que ela era bastante comum. De acordo com Carlos 

L. K. Mathias, no artigo “Preço e estrutura da posse de escravos no Termo de Vila do 

Carmo (Minas Gerais), 1713-1756”202, na primeira metade do século XVIII, o acesso ao 

cativo não era tão desigual. Ao contrário, verificou-se que mesmo os mais pobres 

detinham plenas condições de se tornarem senhores, ainda que em conjunturas nas quais 

os preços dos escravos tivessem atingido seu ápice.  

 A relação feita por Tarcísio Rodrigues Botelho203 para a Comarca de Vila Rica 

em 1721, a partir da documentação referente à fiscalidade, aponta 56,8% dos 

proprietários com 1 a 4 escravos; 25,1% dos proprietários com 5 a 9 escravos; 13,09% 

com 10 a 19; e com mais 50 cativos 0,29% dos proprietários. Botelho arrolou 10.741 

escravos pertencentes a 1.757 proprietários. Havia uma média de 6,11 cativos por 

proprietário. Distribuindo-se os cativos segundo faixas de tamanho dos plantéis, vê-se 

que a maior parte pertencia a proprietários que detinham de 10 a 19 cativos, 
                                                             
201 VERSIANI, Flávio Rabelo; VERGOLINO, José Raimundo Oliveira, posse de escravos e a estrutura da 
riqueza no Agreste e no Sertão de Pernambuco: 1777-1808 . Estudos Econômicos, São Paulo, n. 33, v. 2, 
abril/jun. de 2003, p. 353-393. MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer, preço e estrutura da posse de 
escravos no termo de Vila do Carmo (Minas Gerais), 1713 - 1756. Almanack Braziliense, 2007, n. 6, p. 
54-70.; BOTELHO, Tarcísio Rodrigues, população e escravidão nas Minas Gerais, c. 1720; OSÓRIO, 
Helen. Para além das charqueadas: estudo do padrão de posse de escravos no Rio Grande do Sul, segunda 
metade do século XVIII. 
202MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer. Op. cit, 2007, p.16. 
203 BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. Op. cit, p. 4 e 5. 
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apresentando em média 13,10 escravos, por outro lado, a maioria dos proprietários 

possuía de 1 a 4 escravos, com uma média de 2,18 cativos por plantel. Havia 5 grandes 

plantéis, com uma média de 64 cativos cada. Computou-se, entre os plantéis de 5-9 

escravos, 126 proprietários, com uma média de 6,52 escravos cada um; nos plantéis de 

10-19 escravos, 57 proprietários, com 12,74 escravos cada um; nos plantéis de 20-49 

escravos, 19 proprietários, com 27,16 cada um; e nos plantéis acima de 50 cativos, 

apenas dois proprietários, com uma média de 66,50 escravos cada um.204  

 Ademais da quantidade, há de se pensar sobre a atuação dos cativos nas 

unidades produtivas. As atividades desenvolvidas pelos cativos são de dois tipos: as 

“intensivas em habilidade” e as “intensivas em esforço”. As atividades “intensivas em 

esforço” requerem basicamente a força física. O exercício de tais tarefas é normalmente 

associado a modos de organização do trabalho - geralmente turmas ligadas a um 

supervisor ou feitor – que facilitem a fiscalização da execução e a aferição dos 

resultados. O cortador de cana ou o capinador de um cafezal na grande lavoura 

escravista executam tarefas basicamente intensivas em esforço. A avaliação do 

desempenho do executante pode, nesse caso, ser feita, em geral, sob a forma 

quantitativa: tantos pés de cana cortados, tantas covas abertas etc.205  

As tarefas “intensivas em habilidade” são aquelas em que a qualidade da 

execução é fundamental: o resultado do trabalho não pode ser aqui aferido apenas pela 

quantidade do produto obtido. Dentro das esferas de atividade onde se desenvolveu a 

economia escravista no Brasil, diversas tarefas seriam classificáveis como intensivas em 

habilidade, como as ligadas ao fabrico do açúcar, nos engenhos; ou ao tratamento do 

cascalho das jazidas para a coleta dos fragmentos de ouro ou dos diamantes, na 

mineração; ao trato do gado, nas fazendas de criação; às atividades de artesãos e de 

escravos domésticos etc. 206 

Nas palavras de Carlos L. K. Mathias, não se observam no Termo de Vila do 

Carmo grandes propriedades escravas. O número médio de 40 escravos para as maiores 

unidades produtivas não chega a ser uma marca considerável quando comparada, por 

exemplo, com engenhos baianos do início do século XIX. No que respeita a esta 

matéria, as diferenças são apreciáveis. Entre 1816 e 1817, absolutamente nenhum 

engenho na Vila de São Francisco possuía plantéis com menos de 20 escravos, sendo 
                                                             
204 BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. Op. cit, p. 5. 
205 VERSIANI, Flávio Rabelo; VERGOLINO, José Raimundo Oliveira. Op. cit., 2003, p. 357. 
206 Ibidem, p. 357. 
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que 42,5% dos senhores estava na faixa dos possuidores de 60 a 99 cativos. A média de 

escravos na Vila de São Francisco era 70; na Vila de Santo Amaro, 62, por outro lado, 

em dezessete ocasiões, o Termo de Vila do Carmo apresentou unidades produtivas 

mineradoras com menos de 20 escravos; nem mesmo os senhores de engenho fugiram 

desse perfil.207 

Não estamos tentando comprovar a hipótese de que, em unidades produtivas em 

que se exigia maior qualificação da mão-de-obra, havia menos cativos, mas sim, a partir 

da compreensão de diferentes análises, apreender melhor as informações contidas em 

nossas fontes. A estrutura da posse de escravos entre os oficiais da Mesa da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento de Ouro Preto, depreendida a partir da análise de 16 

documentos, entre inventários e testamentos, indica total de aproximadamente 232 

cativos, distribuídos entre 16 proprietários. Desses 16 proprietários, em três casos não 

encontramos nenhuma referência sobre posse de escravos: alguns documentos estavam 

bastante danificados, o que dificultou sobremaneira a leitura, e outros simplesmente não 

possuíam informações sobre cativos. Os cativos estavam distribuídos da seguinte forma: 

 
Quadro 1 

Estrutura da posse de escravos entre os Oficiais da Mesa do Santíssimo Sacramento 
 Até 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30 30 + S/inform. 

Proprietários 3 4 4 1 1 1 3 

Escravos 8 26 50 19 29 100 0 

 

 
 A partir do Quadro 1, podemos perceber que os plantéis mais numerosos 

estavam concentrados nas mãos de apenas três proprietários. O capitão-mor Antonio 

Ramos dos Reis208 declara, em seu testamento, ter mais de 100 escravos, entre homens e 

mulheres, não especificando idade, valores e a nação da qual provinham. Outro dono de 

um grande plantel de escravos, não tão numeroso como o anterior, era o capitão Manoel 

Rodrigues de Almeida209, que possuía 29 cativos, dentre eles 23 crioulos e 6 minas. 

Costodio Dias210 detinha 19 escravos, dentre eles 2 cabras, 8 minas, 3 nagôs, 1 banto, 2 

mulatos, 2 crioulas e 1 sem informação. Com relação à unidade produtiva da qual estes 

                                                             
207 MATHIAS. Carlos Leonardo Kelmer. Op. cit, 2007, p. 6. 
208 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 460 Auto 9753. Vila Rica, 1761. 
209 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2º Ofício. Vila Rica, 1795. 
210 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 06 Auto 64; 2º Ofício. Vila Rica, 1765. 
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escravos faziam parte, temos informações de que Antonio Ramos dos Reis e Manoel 

Rodrigues de Almeida eram proprietários de lavras; desse modo, acreditamos que boa 

parte de seus escravos eram empregados na extração aurífera. 

 Os mais comuns eram os plantéis de 6 a 10 escravos e os de 11 a 15. No 

primeiro caso, Antonio Ferreira da Silva211 era senhor de seis escravos (1 cabra, 2 

crioulas, 2 mulatas, 1 mina). O guarda-mor Alexandre da Cunha Matos212 possuía 7 

cativos (5 crioulos, 1 benguela e 1 quissama), que certamente trabalhavam em sua 

fazenda, na freguesia do Ouro Branco. O comerciante Antonio Rodrigues Braga213 tinha, 

igualmente, 7 escravos (3 angola, 1 crioulo, 1 mina e 2 sem identificação), entretanto, 

não nos foi possível saber se eles atuavam na própria venda. O também comerciante 

Manoel Gonçalves Barboza214, como sugere o item “Móveis da venda” do inventário, 

era dono de seis cativos (1 angola, 3 minas, 2 crioulos). Além disso, Manoel Gonçalves 

Barboza  
Item declarou elle Inventariante pertencer ao dito cazal as terras minas e 
lavras retas nos mesmos arrebaldes do Arrayal de Capanema qual se 
compõem de quarenta e duas datas e meya de terras de minerar e águas 
também mineraes a saber no Capanema de baicho e de cima que confronto 
com terras também mineraes do Furrial Antonio Joze de Araujo com que 
mais hajam confrontar partes que foram vistas e avaliadas 120$000; Item hua 
roça [...] no Arrayal de Capanema com cazas cobertas de capim Engenho de 
mandioca e todos os mais pertences[...] avaliada em 170$000.215  

Possivelmente os escravos estavam empregados nessas unidades produtivas, nas lavras 

ou na roça, ou na própria venda. 

 Em relação aos plantéis de 11 a 15 escravos encontrados na documentação, 

referentes a quatro proprietários, não nos foi possível identificar em que unidade 

produtiva estavam empregados. Em apenas uma situação podemos fazer algum tipo de 

conjectura: Bento Rodrigues da Rocha, que possuía 11 escravos, 7 homens e 4 

mulheres, declarou ter 
hua morada de cazas de sobrado [...] de fronte do Rozario e os mais outras 
terras pequenas [...] mais quarenta cabeças de gado vacum entre pequenos e 
grandes aqui huas vacas e na freguezia do Ouro Branco as outras em caza do 
Tenente Manoel Pereira e assim mais onze escravos a saber sete machos e 
quatro femeas e assim mais todos os bens moveis que se acham.216  

                                                             
211 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 300 Auto 6476; 1º Ofício. Vila Rica 1782. 
212 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 56 Auto 638; 2º Ofício. Vila Rica, 1830.  
213 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 60 Auto 678; 2° Ofício. Vila Rica 1799. 
214 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 49 Auto 537; 2° Ofício. Vila Rica, 1806. 
215 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 49 Auto 537; 2° Ofício. Vila Rica, 1806, p.8. 
216 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 9 Auto 969; 2° Ofício.Vila Rica, 1771, p.11. 
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 Desse modo, podemos pensar que os escravos trabalhassem na criação de gado 

que possuía seu senhor. Os demais proprietários com perfil semelhante não deixaram 

pistas sobre a atividade que desempenhavam ou sobre sua fonte de renda - como 

Francisco Carvalho Carneiro217, dono de 14 escravos (4 mina, 1 congo, 7 crioulos, 2 

cabra), e João Pinto Bastos218, dono de 13 cativos, por último, temos Bernardo de 

Araújo Franco219, que, como mencionado anteriormente, tinha casas de aluguel. 

Entretanto, não sabemos se esta era sua principal fonte de renda; além das casas, Franco 

detinha 12 escravos cujas atividades não identificamos. Os menores plantéis foram os 

de Frutuozo Vaz de Serqueira220, com 4 escravos (2 mina, 1 crioulo e outro sem 

informação), e de Antonio Afonso221, também, com 4 cativos (3 Benguela e 1 Congo). 

 A estrutura da posse de escravos entre os oficiais da Mesa da Irmandade do 

Santíssimo Sacramento revelou-se semelhante à de médios proprietários da região, com 

plantéis que iam de 6 a 15 escravos. Em boa parte da documentação, não nos foi 

possível identificar a atividade econômica desenvolvida por cada um dos irmãos; 

porém, alguns documentos sugerem pistas. Embora saibamos que a posse de escravos, 

principalmente de muitos escravos, pode ser indício da riqueza de um indivíduo, os 

números computados leva-nos a duas conclusões. A primeira é a de que, talvez, os 

oficiais do Santíssimo Sacramento, por mais que fizessem parte da elite política e social, 

economicamente não estivessem muitos degraus acima das camadas médias. 

Retomando as observações de Helen Osório, existiam dois tipos de atividades exercidas 

pelos escravos: as intensivas em esforço e as intensivas em habilidade. Nessa 

perspectiva, indicamos nossa segunda conclusão, diametralmente oposta à primeira. É 

importante levar em consideração que, na região das minas, os escravos alcançam 

preços superiores aos praticados no restante da Colônia, ou seja, talvez a média de 6 e 

15 cativos revele uma posse mais considerável, a julgar pelo preço da mão-de-obra 

cativa. Além disso, talvez fosse necessária na região uma mão-de-obra escrava intensiva 

em habilidade, isto é, uma mão-de-obra que garantisse a qualidade e que tivesse algum 

conhecimento para o exercício da atividade desenvolvida nas minas, na criação de gado 

ou nas vendas - diferentemente do que ocorria nas grandes plantações do Nordeste 

                                                             
217 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 141 Auto 1772; 1°Ofício. Vila Rica, 1785. 
218 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 81 Auto 999; 1° Ofício. Vila Rica, 1810. 
219 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 9 Auto 91; 2° Ofício. Vila Rica, 1778. 
220 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 47 Auto 567; 1° Ofício. Vila Rica, 1786. 
221 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 18 Auto 174; 1° Ofício. Vila Rica, 1782. 
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açucareiro. Desse modo, os plantéis teriam o número suficiente de braços para a 

execução das tarefas designadas. Ou seja, não só a quantidade do serviço prestado era 

importante, mas também a qualidade. 

 Embora o perfil da posse de escravos por parte dos oficiais do Santíssimo 

Sacramento nos leve a crer que esses homens não eram tão ricos como imaginávamos, 

há de se ter em mente, primeiramente, que a feitura de inventário já configura certa 

quantidade de posses a ser registrada. Os bens do inventariado não eram insignificantes 

e não se resumiam a escravos. Outro item bastante comum nos inventários e 

testamentos a merecer uma análise pormenorizada são as dívidas. Endividar-se era 

prática comum na região, pois, na falta de uma moeda circulante, as transações 

econômicas eram feitas a prazo. 

 As dívidas ativas e passivas podem induzir-nos a caminhos de análise e a 

conclusões diversos, devendo ser pensadas com muita cautela. Mesmo as dívidas 

passivas poderiam ser indício das posses de um indivíduo, já que significariam que ele 

tinha crédito. Para examinar este item, nos utilizaremos da perspectiva adotada por 

Maria Manuela Rocha para o caso de Lisboa nos séculos XVIII e XIX, bem parecido 

com o que foi encontrado por nós para Vila Rica. Nas palavras da autora: 
Na definição de crédito podem caber perspectivas bastante diferenciadas. 
Numa definição restrita uma transação de crédito consiste num empréstimo 
de capital que apresentará três características básicas: o reembolso deverá ser 
feito dentro de um prazo estabelecido pelo credor e devedor; o montante a 
reembolsar será acrescido da respectiva compensação para o credor – a taxa 
de juro; o empréstimo será feito como contrapartida uma garantia formal 
dada pelo devedor. Trata-se de uma noção de crédito excessivamente restrita, 
que considero pouco operativa na análise das sociedades do passado. Na 
perspectiva que adopto, a noção de crédito recobre o empréstimo de 
quaisquer tipos de bens e serviços, concedidos num determinado momento 
em troca de algo a ser oferecido no futuro. Considero estar perante um acto 
de crédito não só quando existe empréstimo de dinheiro (independente da 
quantia em causa da cobrança ou não da taxa de juro ou da existência ou não 
de qualquer forma de garantia), mas também nos casos de pagamento adiados 
de serviços prestados de rendas ainda não pagas ou de dívidas resultantes de 
vendas ou compras a crédito222. 

 

 De acordo com Raphael Freitas dos Santos, na dissertação “Devo que pagarei”: 

sociedade, mercado e práticas creditícias na Comarca do Rio das Velhas – 1713-1773, 

uma característica marcante de todo o período colonial brasileiro foi a precária 

circulação monetária. Nas Minas setecentistas, o mercado não deixou de surgir e de se 

                                                             
222 ROCHA, Maria Manuela. Viver a Crédito: Práticas de Empréstimo no consumo Individual e na Venda 
a Retalho (Lisboa séculos XVIII-XIX). Gabinete de História Económica e Social, Lisboa, 1998, p.6. 
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desenvolver por conta dos problemas de circulação, mas encontrou nas transações 

econômicas feitas a prazo um meio de burlar essa carência de numerário223. Freitas 

percebeu ao longo de sua pesquisa que o ouro em pó era a principal moeda utilizada nas 

Minas, mas este oferecia muitas limitações, como a fraude no seu peso quando se 

misturava ao ouro outro metal em pó menos valioso, ou o fato de o próprio pó de ouro ir 

se perdendo a cada transação. Desse modo, o ouro em pó, por mais que fosse a moeda 

comumente utilizada, implicava algumas perdas:  
Está calculada a perda que costuma haver nestes pagamentos miúdos em 
cinco por cento, porque a experiência tem mostrado que toda pessoa que tiver 
cem oitavas de ouro e as for gastando em pagamentos miúdos, vem a perder 
cinco; parte deste ouro fica pegado nas balanças, parte nos papéis em que se 
embrulha e parte se desencaminha com o ar, o que acontece às partículas 
mais sutis224.  

 
 
 Tendo em vista as dificuldades com relação ao manuseio do ouro em pó e falta 

de numerário, as atividades econômicas feitas com pagamentos a prazo foi a saída para 

o desenvolvimento da economia. No caso dos inventários, a sua abertura indicava um 

acerto das contas feitas em vida pelo defunto; assim sendo, o inventariante cobrava os 

devedores e pagava aos credores. As dívidas eram de todo tipo, iam desde o pagamento 

com os gastos do funeral até pagamento de empréstimos.   

 Em alguns inventários, temos registros de dívidas dos irmãos com as irmandades 

às quais eram filiados, tanto no que se refere ao pagamento para o assento no livro de 

irmãos quanto ao de anuais. Mostraremos alguns exemplos dessas pendências, como o 

de Francisco Carvalho Carneiro: 
Diz o Cap.m Ignacio Gomes Pinna como Pr.or [Procurador] actual da 
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos fallecendo da vida prezente 
Francisco Carvalho ficou devendo nesta nossa Irmandade annoaes e mezadas 
vinte quatro oitavas  de ouro e quer ser pago este por seu ttrº Domingos 
Carvalho [1783]225 

 Ou seja, todo o tipo de transação que envolvesse meios circulantes era feita a 

prazo, e o acerto de contas era comumente realizado por meio dos inventários, onde se 

achava a relação das dívidas e dos créditos do defunto. No caso acima, temos a 

cobrança dos anuais não pagos por Francisco Carvalho Carneiro à Irmandade de Bom 
                                                             
223 SANTOS, Raphael Freitas. “Devo que pagarei”: sociedade, mercado e práticas creditícias na Comarca 
do Rio das Velhas – 1713-1733. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
História da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador Profº Drº Eduardo França Paiva. Belo 
Horizonte, 2005, p. 42. 
224 Ibidem, p. 45 e 46. 
225 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 141 auto 1772; 1º Ofício. Vila Rica 1772, 
p.21. 
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Jesus dos Passos. No exemplo a seguir, encontramos o recibo do pagamento feito à 

Irmandade do Santíssimo Sacramento pelo inventariante de João Pinto de Souza: 
A folha 252 do Livro de Receita e despeza e Conta Corrente serve na 
Irmandade do Santíssimo Sacramento desta Freguesia de Nossa Senhora do 
Pillar do Ouro Preto fiz carga ao Escrivão atual Capitão Joze da Silva 
Amorim da quantia de vinte e huma oitava de ouro, 

Que recebeu do Tenente Coronel Joze Pinto Madureira na qualidade de ttrº 
do fallecido João Pinto de Souza, que tanto ficou restando a referida 
Irmandade do Santissimo Sacramento de seos annuaes, mezadas, e mais 
empregos, que ocupou em quantia foi Irmão e consta do Livro das Certidões 
de Missas a folha 25 estar sufragado com quarenta Missas, segundo o 
costume, e for a dita irmandade comprido com os os deveres como de  
determina seo compromisso. He todo o referido a verdade aos quaes me 
reporto eu mesmo recebi a referida quantia assignou comigo Escrivão. Vila 
Rica 27 de Mayo de 1806. 

Joze da Silva Amorim 

Thesoureiro 

Manoel Abreu Lobato 

Escrivão.226 

Dessa forma, as irmandades também se enquadravam no sistema de pagamentos 

a prazo, não só no que se referia a empréstimos, mas também com relação aos “serviços 

prestados”. Costódio Dias, além de 74 oitavas de ouro ao do Santíssimo Sacramento, 

devia também 31 oitavas à Irmandade do Senhor dos Passos de Vila Rica227. Não há nos 

documentos informações sobre a que se referiam tais dívidas. 

Conhecendo algo da dinâmica econômica do setecentos mineiro, podemos partir 

para a análise da documentação sobre os oficiais da Mesa da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento no que concerne ao crédito. A dinâmica das relações creditícias pode ser 

observada com clareza na parte do inventário de Manoel Rodrigues de Almeida 

referente às dívidas contraídas pela compra de produtos, por serviços prestados e por 

empréstimos propriamente ditos. Como o inventário era um momento em que se faziam 

os acertos de conta, quase todas essas dívidas foram cobradas e pagas pelo 

inventariante, o capitão Francisco Dias Novais, genro do defunto. Foram contabilizados 

77 recibos228 referentes ao pagamento de dívidas, dos quais transcreveremos apenas 

alguns trechos para exemplificar seu teor. 

                                                             
226 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 319 Auto 6794; 1° Ofício. Vila Rica, 1804, 
p.18. 
227 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 06 Auto 64; 2° Ofício. Vila Rica, 1765, p.8. 
228 Nas páginas do inventário em que se registra o pagamento de alguma dívida, chamaremos aqui de 
“recibos”. 
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 A própria abertura do inventário implicava dívida: encontramos o pagamento de 

10 oitavas feito pelo capitão Novais a Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, em 9 de 

novembro de 1797, por auxiliar e aconselhar os herdeiros acerca do inventário229. Um 

exemplo bem interessante de como os inventários constituíam o momento de acerto de 

contas é a solvência de uma dívida paga e recebida por herdeiros. Aqui, o capitão 

Novais paga à herdeira de Antonio da Costa Guimarães, Ignacia Maria de S. Payo, 3 

oitavas de ouro, em 3 de maio de 1794; na ocasião do pagamento da dívida, o capitão 

Manoel Rodrigues de Almeida e Antônio da Costa Guimarães já haviam falecido. 

Além desses dois exemplos bastante ilustrativos, temos amostras de dívidas 

referentes a compras de produtos utilizados e a serviços prestados no dia dia. E o caso 

da compra de remédios feita na botica de tenente Joaquim Coelho Pereira, no valor de  5 

oitavas e um quarto 230; e dos serviços prestados por Antonio José da Costa pelo 

“conserto das cazas do beco do chafariz”, no valor de 12 oitavas de ouro231. Dentre 

tantos outros exemplos, citaremos aqui apenas mais dois com o mesmo teor. O primeiro 

é o pagamento de 18 oitavas de ouro feito pelo capitão Francisco Dias Novais pela cera 

e fazenda vendidas por José Ferreira da Silva para o funeral de dona Maria Ribeiro, 

esposa do inventariado Manoel Rodrigues de Almeida232. O segundo são os três 

pagamentos feitos ao padre José Francisco Ferreira Noronha, dois no mês abril de 1795 

(um no valor de 2 oitavas e o outro no de 6 oitavas) e o último em dezembro de 1795 

(no valor de 2 oitavas e 15 vinténs de ouro); todos pagos pelo inventariante capitão 

Francisco Dias Novais233.  

A partir das dívidas aqui enumeradas e das muitas outras que não nos foi 

possível mostrar pela grande quantidade, vemos que o capitão Manoel Rodrigues de 

Almeida faleceu com muitos créditos pendentes. Entretanto, eles foram saldados após 

sua morte, restando ainda para a herdeira 173$262 ½234. Este documento, dentre todos 

os analisados, foi aquele em que encontramos o mais número de dívidas passivas. Cabe 

                                                             
229 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795. 
230 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795. 
231 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795, p.45. 
232 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795, 
p.149. 
233 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795, 
p.167 e 169. 
234 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 45 Auto 499; 2° Ofício. Vila Rica, 1795, p. 
196 verso. 
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relembrar aqui que Almeida, segundo a documentação analisada, era um dos maiores 

proprietários de escravos, com 29 cativos, e possuía lavras. 

Um caso oposto é o de Frutuozo Vaz de Siqueira, que, conforme o mencionado 

acima, era solteiro, não tinha herdeiros e possuía apenas quatro cativos. Entretanto, 

analisando as dívidas presentes em seu inventário, podemos aventar a hipótese de que 

desenvolvesse alguma atividade relacionada ao sistema de crédito, pois as dívidas 

encontradas em seu inventário eram todas ativas. Assim como Frutuozo Vaz de 

Siqueira, Bernardo de Araújo Franco também era solteiro e não tinha herdeiros 

forçados; legou os bens ao irmão Miguel de Araújo Franco, residente no Reino. O 

monte-mor de seu inventário era de 6:899$695 réis, e o alcance liquido, 293$836 réis235.  

Ou seja, as dívidas eram comuns entre a população de Vila Rica no século 

XVIII; portanto, tendo isto em vista, é sempre importante aferir da documentação se 

estas são saldadas e se, depois de saldadas, ainda restam bens para os herdeiros. Na 

documentação analisada em que foi possível verificar esses dados, todos os herdeiros 

receberam parte das fortunas dos defuntos. No inventário de Antonio Ferreira da Silva, 

em que o monte-mor alcançava 11:330$768 réis, feito o acerto de contas comum a todos 

os inventários na época, sobrou como legado  para cada um dos quatro herdeiros 

1:803$347 réis236.  

A situação do inventário de Costodio Dias é semelhante à do inventário de 

Antonio Ferreira da Silva: embora as dívidas passivas superassem as ativas, a fortuna 

amealhada por Dias em vida foi suficiente para pagar os empenhos contraídos, além das 

despesas com o funeral e a abertura do inventário. O monte-mor alcançado no 

inventário de Costodio Dias foi de 4:367$575237 réis; após o batimento das dívidas que, 

somavam 156$825, ficaram 4:210$750 réis líquidos para a partilha entre os seis 

herdeiros, cabendo a cada um a quantia de 701$791 réis 2/3. 

Antonio Rodrigues Braga teve como filho Thomaz Rodrigues Braga, “de 

qualidade pardo por ser filho de huma minha escrava por nome Anna de nasção 

Benguella”. Thomaz e o curador Bonifacio Joze Teixeira foram protagonistas de um 

litígio em que o primeiro acusou o último de não repassar-lhe a herança e usá-la em 

                                                             
235 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 09 Auto 91; 2° Ofício. Vila Rica, 1778, p. 120 
e 122. 
236 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 300 Auto 6476; 1° Ofício. Vila Rica, 1782, p. 
15. 
237 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 06 Auto 64; 2° Ofício. Vila Rica, 1765, p. 19 
verso. 
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benefício próprio. No inventário de Antonio Rodrigues, o valor dos bens alcança 

3:901$813 ½; após o abatimento das dívidas, restam como legado líquido para o 

herdeiro 100$916 réis, e para o curador do menor, 50$457 réis238.  

Dentre as dívidas de Antonio Rodrigues Braga, encontramos alguns bens 

penhorados. No item “Penhores” do inventário, encontramos “uma cruz com a imagem 

de Christo de oiro 3$000; Item hum crucifixo de oiro 6$750”. Como se viu, a penhora 

de jóias era bastante comum na época239. No inventário de Manoel Gonçalves Barboza, 

como no anterior,também encontramos o registro de jóias penhoradas: 

Hum caixilho de oiro, hum par de brincos de oiro, hum par de ditos com 
pedras, hums ditos com algo fres, hu laço de brincos de prata com oiro e 
pedras vermelhas, três anéis de oiro com pedras dous laços de oiro com 
pedras de diamante, hum palito e hum coraçam tudo de oiro, três pares de 
butoens de oiro pequenos de camiza, e tudo [danificado] quarenta oitavas,e 
tudo se acha em minha do [?] poder do herdeiro Capitam João da Cruz 
Machado pela quantia de secenta oitavas de oiro por conta das quaes ja 
recebeo a quantia de vinte seis oitavas de oiro por mão da Intestada como 
conta de recibos em hum credito passado ao Tenente Joaquim Rodrigues 
Fontes de que so vem a restar trinta e quatro oitavas de oiro por penhora a 
Razam [?] importa em cincoenta e dois mil reis. 52$000; Talheres de prata já 
uzados[trecho muito danificado] 6$000; Item dous cabos de faca de prata 
com peso de quarenta e quatro oitavas que foi visto e avaliado pelos  ditos 
avaliadores a cem reais e todas na quantia de quatro mil e quatrocentos reis 
4$400240  

 O empenho de jóias era geralmente utilizado como maneira de conseguir 

dinheiro emprestado, por meio dessa prática creditícia semelhante ao empréstimo, 

adiantava-se dinheiro em espécie e exigiam-se garantias para que o devedor saldasse sua 

dívida. Essas jóias se transformaram na garantia. No entanto, o valor dos empréstimos 

concedidos sob penhores era, normalmente, menor do que aqueles observados para os 

empréstimos monetários241. Desse modo, de acordo com Raphael S. Freitas, quando 

uma pessoa necessitava de moeda, provavelmente seu objetivo, ao pedir um empréstimo 

ou empenhar alguma jóia, não era utilizar o dinheiro para satisfazer seu consumo 

imediato. Ao que tudo indica, quem recorria aos empréstimos e empenhos tinha por 

objetivos investir em atividades produtivas (uma vez que alguns comerciantes 

                                                             
238 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 60 Auto 678; 2° Ofício. Vila Rica, 1799, 
p.155. 
239 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 09 Auto 91; 2° Ofício. Vila Rica, 1778, p. 9. 
240 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 49 Auto 537; 2° Ofício. Vila Rica, 1806, p. 4 
verso e 5. 
241 SANTOS, Raphael Freitas. Op. cit, 2005, p.142. 
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atacadistas exigiam pagamento em numerário) ou saldar alguma dívida anterior242. No 

caso acima, acreditamos que Manoel Gonçalves Barboza conjugava a atividade 

mineradora com a agropecuária; é o que podemos perceber através da descrição das 

ferramentas e das dependências de seu terreno, como moinhos e pastos. Como ocorreu 

no caso de outros oficiais do Santíssimo Sacramento, a fortuna amealhada por Barboza 

ao longo da vida foi suficiente para pagar as dívidas, além de deixar legados para os 

herdeiros: 83$737 réis243 para cada um dos oito filhos. 

 O crédito era bastante comum em Minas devido à falta de suficiente moeda 

circulante; o numerário na região, assim como em outras partes da Colônia, era muito 

baixo, e por isso o sistema de crédito se desenvolveu juntamente com a economia. Os 

pagamentos na região mineradora eram feitos geralmente com ouro em pó; dessa forma, 

o ouro em pó esteve presente em boa parte da documentação analisada, diferentemente 

do ouro em barra, que, ao ser fundido, era taxado. Assim sendo, encontramos referência 

sobre o ouro em barra em apenas dois documentos. No inventário de Antonio Rodrigues 

Braga244, as barras alcançavam 176$014 réis. No de Domingos Antonio Gonçalves245, 

elas chegavam à considerável quantia de 3:127$670 réis - além das dívidas ativas, que, 

todas juntas, somavam 294$312 réis. O fato de Gonçalves não possuir ferramentas ou 

escravos leva-nos a conjecturar sobre seu envolvimento com atividades ligadas ao 

sistema de crédito. 

 Analisando a documentação caso a caso, podemos perceber que, apesar de 

algumas heranças deixadas pelos defuntos não alcançarem altos valores, sempre restava 

algo para os herdeiros após os acertos de contas e dívidas contraídas em vida, os gastos 

com funeral e a abertura de inventário. Tendo isso em vista, acreditamos poder concluir 

que os oficiais do Santíssimo Sacramento, embora não fossem os homens mais 

abastados da região - salvo alguns casos como o do capitão Antonio Ramos dos Reis -, 

podiam, sim, ser considerados parte da elite econômica da região. 

  A historiadora Carla Almeida estabelece três subperíodos da economia de 

Minas Gerais entre 1750 e 1850. O primeiro vai de 1750 a 1770, caracterizando-se 

como o período do auge minerador, pois nele a produção aurífera atingiu seu ponto 

                                                             
242 SANTOS, Raphael Freitas. Op. cit, 2005, p. 142. 
243 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 49 Auto 537; 2° Ofício. Vila Rica, 1806, p. 
25. 
244 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 60 Auto 678; 2° Ofício. Vila Rica, 1799, p. 9. 
245 Museu da Inconfidência, Arquivo Casa do Pilar, Códice 35 Auto 429; 1° Ofício. Vila Rica, 1793, p. 2. 
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máximo (entre 1735 e 1739): no decênio de 1750, a quota de 100 arrobas fora até 

excedida; na década seguinte, a média anual caíra para 86 arrobas, mas somente entre 

1774-1785 é que a queda seria de fato brutal (68 arrobas de média anual).  O segundo 

subperíodo, que vai de 1780 a 1810, é caracterizado como o momento em que a 

economia mineira deixou de ter a mineração como principal atividade e a agropecuária 

passou a ser seu eixo central. A tendência à diversificação econômica, presente nas 

unidades produtivas desde o período áureo da mineração, seria, entre 1780 e 1810, 

definitivamente consolidada. Optamos por não comentar o terceiro subperíodo, que vai 

de 1811 a 1850, por não estar compreendido em nossa pesquisa246.  

 Utilizaremos a periodização feita pela historiadora para compreender melhor 

nossas fontes e tirar algumas conclusões, embora não seja nosso foco, aqui, discutir a 

efetividade ou não da crise econômica em Minas ou analisar com maior profundidade a 

mudança nas atividades de maior proeminência na região. Os inventários e testamentos 

por nós analisados estão compreendidos entre 1761 e 1830, sendo que apenas dois 

documentos referem-se ao século XIX. Dessa forma, a maior parte de nossa 

documentação é da segunda metade do século XVIII, período em que a mineração 

entrava em declínio e a economia, segundo Carla Almeida, tomava novos rumos, 

deixando de ser primordialmente extrativa para se tornar agropastoril. A autora destacou 

que a maior parte das lavras encontrava-se na Comarca de Vila Rica, recorte espacial de 

nossa pesquisa; por isso, não é de se estranhar que boa parte dos inventariados 

estivessem envolvidos com a mineração, como indica o registro dos imóveis e de 

ferramentas de trabalho. Além disso, nossas fontes corroboram que havia, junto às 

lavras, plantações de subsistência e criação de animais. 

Podemos afirmar que os oficiais do Santíssimo Sacramento faziam parte da elite 

regional, pois, primeiramente, compunham uma irmandade que tinha como prerrogativa 

agregar membros proeminentes exigindo como requisito de ingresso que o candidato 

tivesse sangue puro e que pagasse altas somas para o assento no livro dos irmãos e 

como anuais. Em segundo lugar, pela participação dos irmãos em outras irmandades 

também proeminetes, como as ordens terceiras, e de alguns deles na Câmara Municipal. 

Certos fatores econômicos, que nos levam a corroborar a mesma hipótese, relacionam-

se aos bens arrolados nos inventários e descritos nos testamentos: utensílios domésticos, 
                                                             
246 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. cit.2001, p. 72 e 73. 
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jóias, escravos, imóveis, barras de ouro etc. Ademais, os irmãos defuntos deixarem 

legados para seus herdeiros. Além dos bens e das quantias em dinheiro amealhadas em 

vida, as dívidas fizeram parte do cotidiano da população dessa região, porém, os bens 

eram suficientes para pagar as dívidas e, no geral, remunerar os herdeiros, mesmo que 

não houvesse herdeiros forçados. 

 A Irmandade do Santíssimo Sacramento agregava em seu seio não apenas 

indivíduos abastados, com fortunas exorbitantes, mas também membros de uma elite 

que não estavam muito distantes das camadas médias urbanas, ou seja, eram homens 

ricos, mas não tão ricos, por isso, entendemos a Irmandade como uma instituição capaz 

de conferir distinção social, pois, de acordo com os preceitos estamentais do Antigo 

Regime, não só o status econômico era suficiente para dar destaque social ao indivíduo; 

nesse sentido, a ocupação e a “pureza de sangue” constituíram itens que separavam 

alguns indivíduos dos demais. Assim, a participação em certas instituições, como a 

Câmara Municipal, e, no nosso caso, na Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

constituía um meio para a visibilidade social. Em outras palavras, a Irmandade era um 

meio que contribuía para que o indivíduo se distinguisse socialmente. 

 Ademais, podemos perceber, através da análise pormenorizada de todos os itens 

dos inventários e testamentos, que as posses dos membros da Irmandade eram 

discrepantes no valor e na composição. Acreditamos que, para o indivíduo de menores 

posses, a participação em instituições como a Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

tida como confraria de elite, era fundamental para o reconhecimento da condição social 

e para a inserção num espaço em que redes de influência se estabeleciam por meio de 

laços de amizade, casamentos, negócios etc. 
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Considerações Finais 

 As irmandades da região de Minas Gerais no século XVIII, em especial as de 

Vila Rica, foram insituições muito presentes e, por isso, elucidativas com relação à 

organização e à dinâmica social setecentista. Em seu interior, muito da ordem vigente 

era reproduzida na tentativa de melhor se delimitarem os segmentos sociais e seus 

privilégios. Neste trabalho, pensamos as irmandades para além das suas prerrogativas 

religiosas, procurando analisá-las como instâncias de poder político e social. No 

universo mineiro, como aponta a historiografia, participar de uma irmandade era quase 

uma regra para os habitantes. 

 Na primeira parte da dissertação, procuramos compreender a formação da 

sociedade mineira, vista por muitos historiadores como uma sociedade fluida, em que as 

demarcações sociais não estavam claramente delineadas. Nesse sentido, analisamos a 

contribuição das associações religiosas leigas na definição das camadas sociais 

vilarriquenhas. Buscando uma melhor percepção dos segmentos sociais de Vila Rica, 

pudemos ver como as irmandades constituíram espaços capazes de conferir distinção 

social - distinção esta sempre acompanhada de embates travados entre os diferentes 

segmentos que buscavam uma melhor colocação social. Tal entendimento nos levou, 

por conseguinte, a compreender as irmandades também como espaços de luta social, nos 

quais os estratos mais altos da sociedade visavam restringir os anseios por privilégios 

das camadas intermediárias. 

 Na segunda parte, analisamos o compromisso da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento a fim de entender o funcionamento e as prerrogativas que a 

fundamentavam, as questões concernentes à ajuda mútua e a administração dos 

sacramentos. A irmandade do Santíssimo era a responsável pela promoção do culto da 

Eucaristia, parte mais importante da liturgia católica. Desse modo, a Irmandade deveria 

estar presente em diferentes pontos do Império português, divulgando a religião católica 

e atuando como representante da Coroa portuguesa. Sua importância no que se refere ao 

âmbito político e social era refletida na prossição de Corpus Christi e na ereção das 

igrejas matrizes. 

 Na última parte do trabalho, analisamos os inventários post-mortem e os 

testamentos legados pelos oficiais da Mesa. A partir dessa documentação, foram 
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esboçadas as posses, a naturalidade, a ocupação, e as redes de infuência que se 

estabeleciam dentro da Irmandade, buscando-se conhecer melhor a elite vilarriquenha e 

sua dinâmica social por meio das formas de atuação empreendidas pelos membros da 

referida confraria. 

 A partir da documentação analisada, pudemos perceber como essas associações 

religiosas de leigos permeavam a vida dos moradores, atuando como meio de afirmação 

social, de inserção em redes de influências e, principalmente, de alento diante das 

incertezas de uma nova terra, recém habitada e que aos poucos ia se delineando. Nesse 

cenário de incerteza, o conforto religioso consistiu numa maneira de amenizar diferentes 

tipos de sofrimento, como o da vinda voluntária, mas muitas vezes solitária, da 

metrópole, ou o da vinda forçada da África, no caso dos escravos. Não apenas o 

conforto religioso era encontrado nessas instituições, pois elas, em geral, agregavam 

pessoas de condições semelhantes ou da mesma etnia. Em outras palavras, entre 

“iguais” o indivíduo poderia receber inclusive ajuda financeira em situações extremas 

de pobreza ou de doença. 

 A maior preocupação era em relação à morte: todos buscavam ter uma morte 

digna, salvar a alma do sofrimento do Purgatório e conduzi-la ao descanso eterno. Ao 

participar de uma confraria, o indivíduo teria sepultura e certa quantidade de missas 

garantidas pelo Compromisso. Essas vantangens, porém, eram observadas mediante o 

pagamento da taxa de entrada e dos anuais. No caso, das irmandades com membros 

mais abastados, o número de missas a serem rezadas após a morte superava a dos 

segmentos mais baixos. Ademais, indivíduos com maiores posses registravam em seu 

testamento o desejo de que fossem rezadas missas extras, ou seja, missas a mais do que 

às que tinham direito segundo o Compromisso. 

 Quanto maior o pedido de missas post-mortem, maiores eram as condições de 

pagar por elas. Nesse sentido, como sugerem os inventários e testamentos dos oficiais 

da Mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, seus componentes tendiam a ser 

abastados. Observando este dado por outro ângulo, os rituais funerários dos mais ricos 

implicavam uma maneira de afirmar sua posição social. Assim sendo, para além das 

perrogativas religiosas dessas insituições, elas consituíram espaços de distinção social, 

pois congregavam, em tese, indivíduos de condições semelhantes e circunscreviam 
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grupos sociais refletindo seus anseios sociais, políticos e econômicos na busca por 

reconhecimento social. Foi nessa perspectiva que viemos, ao longo deste trabalho, 

analisando a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Ouro Preto, instituição que tinha 

em suas fileiras principalmente reinóis membros da elite vilarriquenha. Na verdade, os 

elementos do Santíssimo não eram tão semelhantes e tão ricos como imaginávamos no 

início da pesquisa. Entretanto, apesar de alguns não terem amealhado riqueza o 

suficiente para deixar legados significativos aos seus herdeiros, estes homens eram 

donos de um grande capital simbólico, já que participar da Irmandade do Santíssimo era 

coisa para poucos. 

 Desse modo, para compor a elite não era necessário apenas o poderio 

econômico, mas também o capital simbólico, imprecindível para a participação em 

redes de influência – ou, em otras palavras, a capacidade de estabelecer relações com os 

semelhantes e estendê-la o máximo possível. As irmandades, no nosso entender, era um 

dos espaços em que se teciam tais redes, trançadas de diversas maneiras: por amizade, 

sociedades, matrimônios, parentesco, empréstimos etc. A documentação sobre os 

irmãos e a própria confraria nos traz informações acerca das relações estabelecidas entre 

os membros e suas posses. Primeiramente, por restringir o acesso à insituição a homens 

brancos que podiam pagar avultadas taxas de ingresso; em segundo lugar, porque a 

permanência na irmandade dependia da comprovação da pureza de sangue; por último, 

porque a participação no Santíssimo abria portas para relações “extra-irmandade”. 

 Nesse sentido, o estudo das irmandades auxilia na compreensão da dinâmica das 

sociedades coloniais por remeterem aos preceitos políticos, sociais e econômicos 

vigentes, bem como por possibilitar o entendimento das nuances, da dinâmica e das 

peculiaridades da formação dessas sociedades. No nosso caso, possibilitou perceber a 

composição e a tentativa da manutenção de privilégios de um grupo social que, como 

elite, via-se constantemente ameaçado pelos novos segmentos sociais surgidos na 

dinâmica sociedade setencentista de Vila Rica. 
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Anexo I 

Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento fita na Matriz de N.S. do 
Pillar do Ouro Preto 1738. 

 

Capitulo 1 

 Haverá nesta Irmde como tem de costume desde sua erecção Provedor, 
Escrivam, Procurador, Thesoureyro e hum Andador, a cargo dos quaes estariam as 
obrigaçoens seguintes. 

 

Capitulo 2 

 O Provedor será obrigado acuidar geralmente emtudo o que for, e pertencer a 
esta Irmandade, desorte que comseu zelo, e fervor, augmentar odetodos os officiaes 
companheyros, e Irmãos, e lhe pertencerà prezidir nas funçoens da Irmde levando 
avara, e desempatando os votos, quando houver disso carensia, e darà de esmola para 
amesma Irmandade duzentas oitavas de ouro em pó limpo no anno em que servir. 

 

Capitulo 3 

 O Escrivam tem por obrigação ter emseu poder todos os livros da Irmandade, 
que lheseriam entregues com ás declaraçoens de quantos, e o paraque servem e terá 
todo o cuidado de lançar nelles as Eleyçoens, fazer termos aos Irmãos, e ao mais 
necessario, e receitas, e despesas ao Thesoureyro, tudo com tanta deligencia ecuidado, 
que ficava deestimulo aos mais elhe pertencia levar o Guiaõ nas Procissoens emque 
deva hir, equando sahir o Santissimo aos enfermos levara hua vara, toalha, e 
caldeyrinha e nas vezes que faltar, o Provedor as fará com a vara e desua esmola dará 
cem oitavas de ouro em pó limpo noanno em que tiver a dita occupaçaõ, com aqual 
selheencarrega muyto o grande cuidado q deve ter em applicar as cnbranças, dando 
para [?], e as clarezas necessarias, e escrevendo as cartas aos devedores delonge, e 
fará pautas p.a  os Irmãos que ham de asistir na quaresma as mezas da comunhão enos 
tres dias da somana do Santissimo Sacramento de dia, e denoite. 

 

Capitulo 4 

 O Procurador será obrigado ater vigilante cuidado emtodos os bens desta 
Irmandade, tanto moveis, como derais e dividas que á ella sedevaõ, cobrando-as pelos 
meyos deque necessitarem, sendo os primeyros, e mais uteis osdetoda apessoal 
applicaçaõ, e correrà com os pleitos que semoverem, e tudo o mais geralmente que 
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pertencerà  Irmandade, dando detudo parte emmeza, efora della, e detudo o que 
cobrar, fará logo entrega ao Irmão Thesoureyro, e cobrando delle bilhete para o 
Escrivam lhe fazer carga, e abonar ao devedor. Ao dito pertence levar á campanha, 
quando sahir o Santissimo aos enfermos, e nas mais procissoens regellas de sorte, que 
vão os Irmãos compassados comtoda adecencia, e na auzencia do Provedor e Escrivão, 
fará as suas vezes nestas funçoens, ser que pague cousa algua, mais que oannoal, salvo 
querendo por sua devoçam. 

 

Capitulo 5 

 Ao Thesoureyro pertence ter grande cuidado na guarda de todos os bens da 
Irmandade, e aceyo com os hornam.tos della, tendo-os promptos atoda hora que for 
precizo sahir o Santíssimo aos enfermos e mais funçoens em que haja de sahir a 
irmandade, ou tiver festividade, e guardar o rendimento recebido por elle dos  
devedores, ou da mão do Procurador, ou Andador dando promptamente bilhetes para o 
Escrivão lholançar  em receitas no Livro aonde se costuma  fazerem termos dellas, e 
pagarà as despezas costumadas, e muidãs, e as demayor supposiçaõ onaõ   fará seu 
ordem da Meza, tratarà da llampada, mandarà tocar os sinos, elevarà a Cruz, sem que 
pague mais que oannoal, salvo, sô sepor devoçam oquizer fazer. 

 

Capitulo 6 

 A obrigação do Andador será fazer tudo quanto lhemandarem os officiaes de 
meza juntos, ou emparticular sendo pertencente a Irmandade sempreservaçaõ de cousa 
alguã, fazer cobranças na Villa, e fora della, tocar os sinos, campaynha o senhor fora, 
será com Opa sem chapeo, e quando for para a Irmandade sahir a acompanhar algum 
defunto será com Opa, e cha peo, pelo que selhedarà de ordenado cento e trinta oitavas 
de ouro, e havendo quem por menos faça será o porque em Meza seajustar, deque tudo 
sefarà termo; achando se em omissão será admoestados lhe segunda vez, e depois será 
expulso, segundo selhe o que tiver vencido, esse elegerà outro acontento dameza que 
exercer. 

 

Capítulo 7 

 Os officiaes desta Irmandade conforme, é abeneplácito de todos, disporaõ a 
funçam da festa grande do Santíssimo no Domingo seguinte ao Corpo de Deos da Vila, 
quarenta horas, Somana Santa, e mais festividades que se acham de fazer, observando 
o disposto, e de terminado por hum bom termo das mezas antigas, a respeito de naõ 
sahirem as despesas da Somana Santa das esmolas da Irmde enquanto durarem as 
obras, e o ultimo remate do novo templo, como serem observados tudo de sorte que se 
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siga emtodo o louvor, e culto do Santíssimo, e maior como didade, que sejam preferidos 
tanto pelo tanto, os melhores Pregadores, Muzicos, e Cantores, e os mesmo officiaes 
elegeram textos bradados, e exultos, por serem os que ham de satisfazer o gasto de sua 
propria funçaõ, para o qual e as mais concorrem comtanta liberdade e do reverendo 
Vigário, pertencerá somento á eleyçaõ do Diácono, e Sodiácono. 

 

Capítulo 8 

 Havendo diferença nos officiaes de Meza, ou em algum de per sy. Sobre a 
declaraçaõ, e determinaçaõ das ditas funçoens. Neste caso convocara a Mesa os 
Irmaos, e proporá o Procurador Pregadores, Muzicos, e o mais define se carecer, e 
ficarám os que tiverem os que tiverem mais os votos se naõ estes dados por [?], por 
evitar emulaçoens, com o que se evita toda a pertubaçaõ, em empenhos e desordens e o 
mesmo observará nas occazioens de elleger um Andador, e os Reverendos Capellaens, 
com declaração porem que  para as festividades preferirão official de Meza que 
asquizer fazer a sua custa. 

 

Capítulo 9 

 He conveniente á Irmde para o bom regimento que nenhum dos officaes persy 
possa dispor pagar nem emprestar couza da Irmandade sem que seja com a vontade 
unida, e mande todos, excepto determinado no Capítulo 5º e em quanto aomais havendo 
algum dos quatro officiaes que naõ observa o disposto neste, pagara por cada huã vez 
trinta e duas de ano, as quaes satisfará promptamente nocazo da inobservância, e sem 
ter satisfeito nam será admitido a exercer as funçõens do seu cargo na irmandade. 

 

Capítulo 10 

 No sábado de Alleluia de tarde preparará o Procurador huã Meza na Caza do 
Consistório, que tem na dita Matriz, junto daqual se sentará o Provedor, Escrivão, 
Procurador e Tezoureyro com o Reverendo Parocho, e pelo dito Provedor serám 
propostos três Irmaõs dos mais zelosos, beneméritos, e abastados de bens para 
exercerem no ano seguinte seu cargo, e a mesma proposição o Escrivaõ, Procurador, e 
Tezrº de outros tres Irmaõs cada um com as mesmas circunstancias expressadas e 
tomadas, e tomadas pelo Escrivam em huã folha de papel os nomes dos ditos propostos, 
hirá o Provedor convocar os Irmaõs paraque perante o dito Provedor, Escrivaõ e 
Reverendo Parocho vaõ votar cada hum de persy nosq entenderem podem servir 
melhor ao Santíssimo, e tomados todos os ditos votos se elegeram aquelles feita a 
Elleyçaõ delles, e dos mais Irmãos de meza que com elles ham se servir se assinará 
pelo Reverendo Parocho, e fará publicar [?], do dia de Paschoa. 
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Capítulo 11 

 E porque tem mostrado experiência que por sedivulgar os propostos votos dados 
em cada um delles, há nas Elleyçoens alguns sobornosapedido de alguns propostos de 
que se segue emulaçoens, e de fraude á Irmandade, e para seevitar estas desordens 
imploram de Vossa Ilustríssima sedigne dar Comiçam do Reverendo Parocho para 
definir juramento aos officiaes e Irmãos que forem votar, encarregando lhe naõ os 
propostos lhe se publicar a Eleyçam. 

 

Capítulo 12 

 Cazo suposto, o qual nunca se deve esperar de pessoas e Irmãos em que q.m 
deve concorrer as circunstancias que ficam apontadas para as propostas, que o 
Procurador ou outro dos officaes eleytos, naõ queriam acceitar, se admitiram aquelles 
que por sua devoçam o quizerem ser, aos quaes se fará termo com a declaraçam que 
precedeo, e nam havendo quem por sua devoçam acceite os cargos recuzandosse 
precederá a nova Eleyçaõ. E falecendo algum dos dous officiaes Provedor, ou 
Escrivam depois de haver assinado termo de acceitaçaõ se haverá de seus bens a 
esmolla do compromisso, e sendo o falecido Provedor, continuará o Escrivão as suas 
vezes, junto com o cargo q tem, e se este, ou algum dos dous officaes mais for o 
fallecido se procederá a Elleyçam delle por votos tomados e Meza. 

 

Capítulo 13 

 Mostrando, como por experiência se vê as Minas mui deminutas conveniências 
para os seus moradores; parece justo contribuam estes com igualdade as suas posses 
para as Irmandades; e por isso pagará cada Irmaõ que se quizer sentar nos livros 
desta, quatro oitavas de ouro, e de annoal todos geralmente huã oitava por anno, e no 
em que forem de meza, vinte oitavas de ouro, e de annoal nada, e naõ poderam ser 
propostos para tornar a ser Irmaõ de Meza os que  oforem seram passados tres annos 
completos, salvo se devoçaõ quizerem, e o pedirem e houver p.ª isso [?] de quem poder 
dar. 

 

Capítulo 14 

 No enquanto durarem obras da nova Igreja, e for necessário continuallas lhe 
apor na ultima perfeiçaõ, se poderá eleger o numero de Irmaõs demeza que parecer 
conveniente, respeitando a que muytos depois de eleytos por devoçam, ou por falência 
nam acceitam; mas findas das ditas obras haverá somente onumero devinte equatro lhe 
trinta Irmaõs. 
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Capítulo 15 

 Tem esta Irmandade cinco Reverendos Capellaens que attendendo se a 
excessiva despeza, que fazem os Irmãos, com ella elimitados suffragios que tinham 
houve acordo, em meza por determinaçam do Reverendo Vezitador Antonio de Pina 
emvinte de agosto de mil sete centos, e vinte e cinco confirmado por V. Illustrissima em 
vinte e oito de outubro de mil sete centos e vinte e seis que houvesse os cinco 
reverendos Capellanes que com effeyto tem havido com as obrigaçoens seguintes. 

 

Capitulo 16 

 Dos cinco reverendos Capelaens dizem, e dera dous ambos huma Missa 
cotidiana, aos quaes sedaram cada hum por tempo de hum anno noventa e seis oitavas 
de ouro em pó. Dos tres dirá cada hum huã missa na somana nodia que lhefor assinado 
pelo termo que selhefizer, pagandose lhe porhum anno de congroa a cada hum trinta e 
duas oitavas deouro, ou o que emeza grande por termo seajustar, cujas missas seràm 
applicadas pelos Irmaõs vivos, e defuntose ditas no altar do Santíssimo da mesma 
Matriz nos dias que se lhe assinarem, e naõ, em outra parte lhe as nove horas com 
assistencia dedous Irmãos com opa se os houver. Acompanharam o Santíssimo todas as 
vezes que sahir fora: e o mesmo faràm quando for á Irmandade em corporada 
acompanhar defunto, e as ditas Capellanias preferiam osque forem Irmãos aprovados 
para confessores, e estes a todos os que onaõ forem, e faltando atodas, ouparte das 
circunstancias que ficam ditas sem cauza attendivel que declararam em mesa, ou ao 
Provedor, seràm admitidos lhe terceira vez, e expulsos, e Eleytos outros pagandose-lhe 
oque lhe dever e acada hu depersy [?] selhefara termo no livro delles depois de eleyto 
em meza, com as declaraçoens costumadas que assignarà com Escrivam desta 
Irmandade. 

 

Capítulo 17 

 Qualquer Irmão desta Irmandade que falecer, será seu corpo della, e 
reverendos e Capellaens acompanhado, e lhedará sepultura, nam da mesma 
Irmandade, naõ o encontrando as dispoziçoens de seu testameno, e selhemandaraõ 
dizer pella sua alma em missas ditas sucessivamente; a saber, quarenta repartidas 
pelos Reverendos Capellanes, tiradas das da sua obrigaçaõ, e secenta que se mandará 
dizer á Irmandade de esmolla de meya oitava repartidas pelos mesmos Capellaens, 
fazendo para isso o Escrivaõ pauta que porá na Sacristia da Igreja, declarando que 
cada um deve dizer porconta da sua obrigaçaõ e das que hâde dizer porconta da 
irmandade, porem havendo impedimento nos mesmos Reverendos Capellaens, se 
repartiram por outros quaesquer Reverendos Sacerdotes, para que naõ haja demora 
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neste suffragio, e huns, e outros passaram certidaõ jurada inverbo sacerdotis de como 
as disseram, declarando onome do Irmão defunto, ede outra sorte senam levará em 
conta. 

 

Capitulo 18 

 Toda mollher cazada com Irmão desta mesma Irmandade, que quizer gozar dos 
suffragios, e beneficios della, sendo izenta de infecta nasçaõ, se poderá mandar sentar 
por Irmã, dando de sua entrada trinta e duas oitavas de ouro, na attençaõ de ter 
despeza com cargo da irmandade, e dahy emdiante ficarà contribuindo tão sômente 
com osannoaes de hua oitava, e falecendo omarido irmão, e querendo a viuva sua 
molher contribuir com os annoaes delles, falecendo selhefarà os suffragios que costuma 
a irmandade fazer ainda que nam tenha assento de Irmã, attendendo aque a despeza 
feita pelo marido com a Irmandade há sahido do monte emque ela era intereçada, mas 
devendo annoaes e não os pagando seus herdeyros ou testamenteyros, se não foram 
ditos suffragios, e sò acompanhada do seu corpo e  o de seus filhos, estando debaixo do 
Pátrio poder pela dita irmandade dandolhe esta emquanto elle viuvo, sempre a 
Irmandade acompanharà seu corpo a sepultura somente. 

 

Capítulo 19 

 Achandose algua pessoa enferma e pedindo a aceitem por Irmão desta 
Irmandade para gozar de todos os sufrágios e preminencias dellas feitas as diligencias 
que devem concorrer para tal acceitação, se acceitará assinando, e dando de sua 
entrada cento e vinte oitavas de ouro e de outra sorte se nam acceitará. 

 

Capítulo 20 

 Convem os officiaes de Meza e mais Irmaõs desta irmandade q ela não saya a 
acompanhar defunto que naõ seja Irmão, ou aquém a dita irmandade seja obrigada, 
como fica expedido no Capítulo 18, pena de que  ameza que assim o naõ observar 
pagar para dita Irmandade trinta eduas oitavas de ouro, e por esmola deigual quantia 
poderá acompanhar aquem naõ for Irmaõ, attendendo as despezas que tem com 
oedificio, e ultima perfeição da Igreja, sendo pessoa branca. 

 

Capitulo 21 

 Nocazo, que algum Irmão desta Irmandade chegue aestado de pobre, ameza o 
mandaria socorrer com oque sepoder, examinando ajusta causa que tiver para não 
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poder ganhar com que sesustente, e adoecendo comtodo o cuidado omandaria vezitar, e 
assitir comtoda acaridade e falecendo, ainda que deva a Irm de nem por isso esta 
deixaria de acompanhar, elhe mandar logo fazer os suffragios que se acostumarem 
pelos mais Irmãos, e havendo servido algum dos quatro cargos da Irmandade,  esta 
lhemandaria dar hum habito, e se este irmão pobre e doente não falecer e chegar a ter 
saúde, e dos bens da fortuna, sehaverà delle oque dever, menos as esmolas 
queselhetiverem dado, salvo se elle de sua livre vontade as quizer retomar. 

Capitulo 23 

 Succede pela inconstância dos moradores destas Minas estarem se auzentado 
vários Irmãos dellas que supplicam remirse paraque a irmandade lhemande fazer ou 
dizer as missas, e oraçoens, quando  falecerem, ou logo pela atençaõ dequem omesmo 
Irmaõ quizer applicar as missas que se costumaõ dizer pelos defuntos; parecendo justo 
adita supplica, convem ameza e Irmaõs della seaceita adita remiçaõ, dando cada Irmaõ 
vinte oitavas de ouro, e havendo servido cargo de official dameza darà somente sem 
adita remissaõ; e passados dous annos naõ contribuir com osannoaes serà riscado. 

 

Capitulo 26 

 Pertence aos Irmaõs desta Irmandade, levarem as varas do Pallio por posse 
emtodas as procissoens emque vay  o Santissimo, oque assim mesmo seobservara daqui 
emdiante, excepto na procissam do Corpo de Deos, do Senado emque as levam os 
cavalheyros da Ordem de Cristo, e cidadoens e na de S, pedro os reverendoa 
sacerdotes, esempre que sahir o Santissimo hirà o Provedor com avara atraz do Pallio. 

 

Capítulo 27 

 Pessue estar Irmandade hum Ormanemto de Tella Rico, que custou grande 
quantia de dinheiro, oqual se danificou com emprestimos que fizeram alguns officiaes 
das Mezas passadas, por cuja razão, recorréram a Vosa Illustrissima lheproibe os ditos 
emprestimos compena de excomunham, a qual sedignou empor, se acha rezistrada 
emhum dos livros da Irmandade, equerem por utilidade della fique em seu vigor, 
accrescentando demais pagar qualquer official demeza Irmaõ, ou outra pessoa que 
emprestar o dito ornamto. Quarenta oitavas de ouro para a mesma Irmandade, que 
serám cobrados executivamente. 
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Capítulo 28 

 Tem esta Irmandade um Sino, e poderá pelo tempo adiante ter mais do que 
funçoens da Irmandade, e nas do falecimento dos Irmaõs, emolheres, e filhos delles, 
equando os officiaes juntos, ou emparticular derem licença para se tocarem, e doutra 
sorte senam poderá entremeter mais pessoa alguma nos ditos Sinos. 

 

Capítulo 29   

 Por posse, e ajuste entre esta Irmandade do Santíssimo, e a da Padroeyra Nossa 
Senhora do Pillar lhe pertence o trono da Matriz por serem ellas as que a sua custa 
ofizeraõ, elhe pertence toda a será de qualquer festividade emque seexpoem o 
Santíssimo no Trono, duas partes para esta dita Irmandade, e huã para a do Pillar, e 
nas festas destas naõ haverá repartiçaõ, o que querem se observe na forma que o tem 
feito lhe agora, visto outro sim já estar confirmado por vossa Illustrissima, e na dita 
Matriz senão poderá expor o Santíssimo em outra parte, senaõ no Trono, nem entraram 
nelle Irmão com Opa deoutra qualquer Irmandade, senaõ o do Santíssimo estando 
exposto, e o Reverendo Parocho onaõ exporá sem que aomenos estejam dous Irmãos 
com Opas. 

 

Capítulo 30 

 Por dádiva dos officiaes do Senado da Camara desta Villa pessue esta 
Irmandade varios chaons, que parte tem afora a Francisco da Costa, o qual assinou 
termo de aforamento emhum dos livros della, e como pordireito se deve pagar o 
laudenio dedous emeyo por cento, e deve preferir o senhorio tanto pelo tanto, querem 
por este capitulo seja obrigado o Foreyro, ou foreyros, e compradores, a pagaro dito 
laudenio, e fazer adita affrontaçaõ, pena de que faltando, de fazer acontrario perderem 
ás propriedades para Irmandade, e as escripturas serám pagar acusta dos foreyros, ou 
compradores. 

 

Capítulo 31 

 Devem os Foreyros pagar annoalmente os foros, e ao menos naõ extender a 
omissão de pagar amais detres annos, e cazo, que por remissos onam facão, serám 
notificados para effeyto dejulgar por setença acomminaçam dependa das propriedades, 
e em tempo algum poderem allegar ignorância. 
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Capítulo 32 

 Poderám os officiaes desta Irmandade estando em Meza com os Irmaõs della 
que sepoderem ajuntar, determinar, fazer, e comprar todo o necessario para as  obras 
da nova Igreja, e deque carecer a Irmandade, cujas despezas selhelevarám em conta 
pelos termos, que para isso fizerem, sem que seja necessario para isso prova, ou 
obrigaçam. 

 

Capítulo 33 

 Os officiaes de Meza, e mais Irmaõs della, poderám pelo tempo adiante 
determinarem em Meza grande os adittam. tos  que lhes parecer necessário, e mais 
convenientes p.a o melhor Regimem, observancia, culto divino, e louvor do Santíssimo 
Sacramento, recorrendo ao Illustrissimo Senhor Bispo para aconfirmaçam do que 
determinarem. 

 

Capítulo 34  

 A Meza que de presente existe, e mais Irmaõs della aqui assinados, e no livro 
onde se fez termo de approvaçam dos trinta e quatro capítulos deste Compromisso per 
sy, e emnome de toda a Irmandade convem, e approvam todos os ditos Capítulos, pelos 
acharem conformes, e úteis ao bom governo da Irmandade, e Irmaõs della; eseobrigam 
aguardar, eobservar todo o expressado nelles; e outrosim, querem todos uniformes, que 
acabada a funçaõ da Somana Santa, dahi quinze dias, seja obrigada ameza queexistir a 
fazer entrega da adeministraçaõ de toda a Irmandade aos novos officiaes e Irmãos, que 
elegerem, para o que suplicão ao Illustrissimo Snr Bispo lhes faça á graça confirmar 
todos os referidos Capitulos 
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Anexo II 

 

 

 

 

Imagem 1: Fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. 
(http://entresseio.blogspot.com/2010/07/cultura-patrimonio-cultural-e-historico_05.html) 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2: Interior da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. (Foto da autora, 
20/06/2010). 
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Anexo IV 
 
 
 
 
 

 
 
Imagem 3: Medalhão posicionado acima do Arco-cruzeiro representando a padroeira Nossa 
Senhora do Pilar com o Ostensório na mão direita representando o Santíssimo Sacramento e o 
menino Jesus na mão esquerda. (Foto da autora 20/06/2010). 
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Anexo V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Imagem 4: Altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto 

(http://entresseio.blogspot.com/2010/07/cultura-patrimonio-cultural-e-historico_05.html) 
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Anexo VI 
 

 

 

 

 

 

 
 
Imagem 5: Sacrário do Altar-Mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. 
Espaço onde se guarda a Hóstia. (Foto da autora 20/06/2010). 
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Anexo VII 

Nomes dos oficiais da Mesa do Santíssimo Sacramento, cargo exercido na 
irmandade e na Câmara Municipal de Vila Rica. 

Nome Cargo na Irmandade do Santíssimo 
Sacramento/ ano 

Cargo na Câmara Municipal 
de Vila Rica247/ano 

Afonso Francisco  

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1756  

Agostinho Gomes  

 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1773, 1776 

 

Agostinho Gomes Santiago  

 

 

Zelador da Bacia 1778, 1779; Zelador da 
Bacia no Morro do Ramos 1785 

 

Guarda Mor Alexandre da 
Cunha Matos  

Escrivão 1746  

André Lourenço Procurador 1754; Zelador da Bacia no 
Morro do Ouro Podre 1755 

 

Antonio Afonso (ou Afonço)  

 

Zelador da Bacia no morro do Bonfim 
Ramos 1757, 1758, 1759, 1768, 1769, 
1771, 1773, 1778, 1779; Zelador da 
Bacia nas Cabeças 1780 

 

Antonio Abreu Lobato  

 

Tesoureiro 1794 Treasurer [Tesoureiro], 1805 

Cap m. Antonio Agostinho 
Lobo Leite Pereira  

Provedor 1795  

Antonio Amorim Alves Zelador da Bacia no [?] da Bocayna 1757  

Antonio Amorim de  Procurador da Bacia 1753  

R° Vigário Dr. Antonio 
Correa  

Provedor por devoção 1766  

Capm. Antonio Cruz e 
Machado 

Procurador 1794  

Antonio da Silva  Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1781 

 

Antonio de Amorim Procurador na Bocaina 1752, 1755; 
Procurador da Bacia 1753 

 

                                                             
247 Historical and political menorial of the Municipal Council of Ouro Preto. Ouro Preto: Cor & Cor 
Editorial, 2004. 
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Antonio de Carvalho Procurador 1790  

Antonio de Faria Zelador da Bacia na Boa Vista 1800  

Antonio de Sa Távora Procurador da Bacia do Morro do Ramos 
1753 

 

Antonio de Souza Zelador da Bacia no Morro do Bonfim  
Ramos 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 
1762, 1764, 1766, 1768 

 

Antonio Fernandes Braga Zelador da Bacia Venda Nova 1760  

Antonio Ferreira da Costa Procurador 1747  

Alferes Antonio Ferreira da 
Silva 

Escrivão 1778 Solicitor [Procurador], 1747; 
Treasurer [Tesoureiro], 1759 

Antonio Francisco Procurador da Boa Vista 1753, 1754, 
1755; Zelador da Bacia Bota Fogo 1785; 
Procurador na Bocaina 1754; Zelador da 
Bacia na Boa Vista 1755 

 

Antonio Francisco da Fon 
ca. [Fonseca] 

Escrivão 1790  

Antonio Francisco de 
Carvalho 

Escrivão 1771  

Antonio Francisco 
Gonçalves 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1755 

 

Antonio Francisco Pereira Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1756 

 

Alferes Antonio Gracia da 
Silva 

Zelador da Bacia no morro do Bonfim e 
Ramos 1757 

 

Antonio Gracia da Silveira Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1756; Zellador da Bacia Morro do Bom 
Fim Ramos 1758 

 

Antonio Jorge Martins   Tesoureiro 1751  

Antonio Joze Afonço Zelador da Bacia Nas Cabeças 1779; 
Tesoureiro 1780 

 

Antonio Joze Alz Tesoureiro 1781  

Antonio Joze Correa Procurador 1774  

Antonio Joze da Fonseca  Tesoureiro 1779  

Cap mor. Antonio Joze de 
Araújo  

Provedor 1790  

Antonio Joze de Souza  Escrivão 1795  
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Antonio Joze Gomes 

  

Escrivão 1794  

Antonio Joze Ribeiro Tesoureiro na Rua Direita 1798  

Antonio Joze Silveira  Zelador de Bacia no Caquende 1761  

Antonio Joze Vieira  

 

Zelador da Bacia Caquende 1762  

Sirurgião Antonio Joze 
Vieira de Carvalho  

Procurador 1788 Younger Judge [Juiz mais 
novo], 1800, 1807 

Antonio Joze Vieyra  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1764; 
1766 

 

Antonio Simoez  Provedor 1747  

Antonio Machado de 
Oliveira  

Tesoureiro 1750  

Alferes Antonio Mir da 
Silva Fradinho  

Tesoureiro 1784  

Antonio Pereira de 
Carvalho  

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1787, 
1790, 1791, 1793 

 

Antonio Pinto Alz  

 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1788 

 

Antonio Pires de Carvalho  

 

Zelador da Bacia no morro do Ouro 
Podre 1757 

 

Antonio Rabello da Silva  Tesoureiro 1757  

Capitão Mor Antonio 
Ramos dos Reis  

 

Provedor 1748, 175, 1761; Provedor por 
devoção e Procurador da Bacia no Morro 
do Ramos 1752 

Younger Judge [Juiz mais 
novo], 1725; Elder Judge [Juiz 
mais velho], 1739, 1745, 1757 

Antonio Ribeiro da Costa  Tesoureiro 1789 Solicitor [Procurador], 1785; 
2nd Alderman [2º Vereador], 
1797; Elder Judge [Juiz mais 
velho], 1804, 1812; President 
Judge [Juiz Presidente], 1814 

Rdo. Coadjutor Antonio 
Ribeiro de Azevedo  

Escrivão 1789; Zelador da Bacia no 
Botafogo 1799 

 

Antonio Rodrigues Braga Zelador da Bacia no Caquende 1769; 
Tesoureiro 1773; Escrivão 1792 
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Antonio Rodriguez da 
Rocha  

Tesoureiro 1759  

Antonio Simões Santiago  

 

Zelador de Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1761 

 

Antonio Simoiz  

 

Zelador da Bacia Morro do Ramos 1749  

Bento Nogueira  Escrivão 1759  

Bento Rodriguez da Rocha  

 

Zelador de Bacia no Caquende 1761, 
1762 

 

Bernardo de Araújo Franco Procurador 1763  

Bernardo Mn° Perª  Procurador 1752  

Bernardo Glz da Costa  Provedor 1780  

Bonifácio Jose Teixeira  Procurador 1795  

Braz Miz [Muniz?] 
Carneiro  

 

Zellador da Bacia Morro Bom Fim, 
Ramos 1769 

 

Caetano Lopes da Silva Zelador da Bacia no Bayrro Caquende 
1757; Zelador da Bacia 1760 

 

Caetano dos Santos  

 

Zeladores da Bacia  na Capella da 
Bocayna 1756, 1757 e 1758 

 

Costa Dias  

 

Zelador da Bacia  o morro do Ouro 
Podre 1756 

 

Costodio Alz de Ar°  Tesoureiro 1776  

Costodio Dias  

 

Procurador da Bacia no Ouro Podre 
1753,1757, 1758, 1759, 1760, 1763 e 
1764 

 

Costodio Dias Pinheiro  

 

Irmão Zelador da Bacia Ouro Podre 1749  

Costodio Francisco  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1781  

Costodio Francisco Piqueno  Procurador 1789  

Costodio Vieira  Zelador da Bacia no Bota Fogo 1788  
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Costodio Vra   

 

Zelador da Bacia No Bota Fogo 1793  

Couto [?] Dias  

 

Zelador da Bacia Morro do Ouro Podre 
1762 

 

Sarg to. Mor Diogo Joze da 
Sª [Silva] ilegível  

Provedor 1792 Elder Judge [Juiz mais velho] 
1808 

Domingos Álvares Ribeiro  Zelador da Bacia no Botafogo 1796  

Domingos Antonio Glz  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1763 e 
1766; Procurador 1772 

 

Domingos Arv°  Glz  Zelador da Bacia no Caquende1764  

Domingos Bernardes 
Afonço 

 

Zelador de Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1761 

 

Domingos Bernado Afonso  

 

Zelador da Bacia Morro do Ouro Podre 
1762 

 

Domingos Correa Simões Vª  

 

Procurador 1777  

Domingos da Silva  

 

Tesoureiro na Rua São José 1774  

Domingos da Silva Braga  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim 
1760 

 

Domingos de Amorim  

 

Irmão Zelador da Bacia 1749  

Cap am. Domingos de 
Amorim Lima  

Procurador 1799 Solicitor [Procurador] 1797, 
1800 

Domingos de Moraes  Escrivão 1756  

Domingos Dias Lopes  Procurador 1748  

Domingos dos Santos 
Teixeira  

Procurador 1753  

Domingos Ferreira Gomes  Zelador da Bacia na Agoa Limpa 1781  

Domingos Francisco Procurador da Bacia no Morro d Ramos 
1753; Procurador na Bocaina 1754; 
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Guimaraens  

 

Zeladores da Bacia no morro do Ramos 
1755 

Domingos Frz [Ferraz]  

 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1784 

 

Domingos Henriquez  Zelador da Bacia no morro do Ouro 
Podre 1758, 1759, 1763, 1764 

 

Domingos João dos Santos  Escrivão 1747  

Alferes Capm. Domingos 
Joze Ferreira  

Provedor 1784 Solicitor [Procurador] 1781 

Domingos Moreira  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1794 Elder Alderman [ Vereador 
mais velho], 1721 

Domingos Thome da Costa    Escrivão 1758  

Estevão Gomes  Capelão 1746, 1747  

Alferes Felipe dos Santos 
Ljª   

 

Tesoureiro 1800  

Ajudante Felipe Joze da 
Cunha  

Tesoureiro 1788  

Felipe Pinheiro da Silva  Zelador da Bacia nas Cabeças 1784  

Fernando Glz Pereira  Zelador da Bacia no morro do Ramos 
1756 

 

Ferreira Gomes  

 

Zeladores da Bacia Morro do Ramos 
1787 

 

Francisco Carvalho 
Carneiro  

 

Zelador da Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1763, 1764, 1766, 1768 

 

Cappam. Francisco Correa 
da Silva  

 

Zelador de Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1761, 1762 

 

Francisco da Costa Pereira  Provedor 1764  

Francisco de Barros 

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1797  

Francisco de Souza  Procurador 1760  
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Francisco Dias [ilegível]  Escrivão 1786  

Capm Francsico Dias 
Novaes  

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1791, 1795 

3nd Alderman [ 3ºVereador], 
1780; 

Elder Alderman [ Vereador 
mais velhos], 1788, 1803;2nd 
Alderman [ 2º Vereador], 1795 

Francisco Dias Ribeiro  Provedor 1759 2nd Alderman [ 2º Vereador], 
1813; Solicitor[Procurador], 
1813 

Francisco do Amaral  Tesoureiro 1793  

Francisco Ferreira da 
Cunha 

Escrivão  

Francisco Antonio dos 
Santos  

Tesoureiro 1756  

Francisco Antonio Rabello  Escrivão 1760  

Francisco Manoel da Silva Provedor em 1776 Solicitor [Procurador], 1772; 
Elder Judge [Juiz mais velho], 
1776 

Francisco Martins  

 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1792 

 

Francisco Mer Pereira  Zelador da Bacia No Morro do Ramos 
1776 

 

Francisco Miz Pereira  

 

Zelador da Bacia nas Cabeças 1780; no 
Morro do Ramos 1790 

 

Francisco Rodrigues da 
Costa  

Escrivão 1780  

S.M. Francisco Sanches 
Brandão 

Provedor 1798, 1799  

Francisco Teyxeyra de 
Guimaraens  

Escrivão 1781 Elder Alderman [ Vereador 
mais velho], 1791 

Alferes Francisco Xavier 
Machado  

Procurador 1796  

Francisco Xavier de Souza Procurador por devoção 1766 Solicitor [Procurador], 1758; 
3rd Alderman [3º Vereador], 
1766 

Frutuozo Vaz de Serqueira  Provedor 1768, 1769  

Gabriel da Silva  Zelador da Bacia No Xequeiro da 
Alamão1793 
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Geraldo Fernandes da Silva  Tesoureiro 1737; Escrivão 1763; 
Provedor 1778. 

2nd Alderman [ 2ºVereador], 
1752 

Gonçallo Afonço Videiras  Zelador da Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1761 

 

Alferes Guilherme Peixoto  Tesoureiro 1777  

Ignacio Lopes do Valle  

 

Zelador da Bacia na Capela da Boa Vista 
1757, 1758, 1761 

 

Jeronimo da Costa de 
Oliveira  

Procurador 1780  

Jeronimo Frz do Valle Provedor 1784  

João [?]  

 

Zelador da Bacia Boa Vista 1786  

João Amorim  

 

Zelador da Bacia no alto das Cabeças 
1755 

 

João Antonio de Carvalho Escrivão 1797  

Joaõ Baptista da Rocha  Zelador da Bacia na Boa Vista 1783  

Joaõ Barbosa de Amorim  Procurador 1768  

João Carvalho  Andador 1745, 1746  

M. Rdo. Joaõ Carvalho da 
Roza  

Escrivão 1774  

Joaõ Carvalho dos Santos  

 

Zelador da Bacia o Caquende 1761, 
1762, 1773; Zelador da Bacia no Morro 
do Ramos 1774; Tesoureiro 1775; 
Zelador da Bacia nas Cabeças 1776 

 

Joaõ da Costa Soares  

 

Zelador da Bacia nas Cabeças 1779  

Joaõ de Amorim  

 

Zelador da Bacia no Rosário 1758  

João de Amorim [?] Procurador da Bacia 1753  

Joaõ de Amorim Pereira  

 

Zeladores da Bacia no Rosário 1759; 
Zeladores da Bacia no Caquende 1761, 
1762; Escrivão 1764 

 

[ilegível] Joaõ de Araujo  Procurador 1786  
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Joaõ [?] de Braga  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1769  

João de Mello Mag er.  Escrivão 1777  

João de S Payo  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1782, 
1791, 1795 

 

João de Serqueira  

 

Escrivão por devoção 1749; Provedor 
1745; Escrivão por devoção 1750 

 

João de Siqueira  

 

Provedor 1746; Escrivão 1751  Younger Judge [Juiz mais 
novo], 1751 

Joaõ de Souza  

 

Zelador da Bacia No Morro do Ramos 
1793, 1796, 1797 

 

João de Szª [Souza] Sª 
[Silva] 

 

Zelador da Bacia Morro da Boa Vista 
1798 

Solicitor [Procurador], 1749 

João Fernandes [?] Tesoureiro 1754     

João Fernandes Aragão  

 

Zellador da Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1768 

 

João Ferreira [?] 

 

Zelador da Bacia no morro do Ramos 
1756 

 

Joaõ Ferreira Aragaõ  

 

Zelador da Bacia na Venda Nova 1761, 
1762 

 

Joaõ Ferreira Ayres digo 
Braga  

Zelador da Bacia no Caquende 1762  

João Ferreira da Silva Zelador da Bacia nas Cabeças 1774  

João Ferreira da Silva 
Braga  

 

Zellador da Bacia no Caquende 1768; 
Procurador 1775 

 

Joaõ Ferreira Feyo  

 

Zellador da Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1758 

 

João Frz [Ferraz] Aragão  

 

Zelador da Bacia na Capela da Boa Vista 
e Venda Nova 1766 
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Alferes Joaõ Francisco da 
Silva  

Zelador da Bacia Nas cabeças 1776  

Joaõ Gómez  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1771  

João Glz [Gonçalves]  

 

Zelador da Bacia no alto das Cabeças do 
(?) 1755 

 

Joaõ Gonçalves Bragança  Procurador 1758; Escrivão 1768, 1769  

Joaõ Manoel Falcaõ  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1771, 
1772, 1773 

 

Joaõ Pedro  

 

Zelador de Bacia Morro do Bom Fim 
Ramos 1761; Zeladores de Bacia no 
Morro do Ramos 1783 

 

Joaõ Pereira Braga  

 

Zelador de Bacia no Caquende 1761  

João Pereira Pinto Provedor 1756  

João Pinto Basto  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1764, 
Zelador da Bacia no Morro do Bom Fim 
1766; Zellador da Bacia No Morro do 
Bom Fim, Ramos 1767 e 1769, 1771 

2nd Alderman [2º Vereador], 
1786; Elder Judge [Juiz mais 
velho], 1792, 1084; 

João Pinto Bastos  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1756; 
Zelador da Bacia no Rosário 1759 

 

C. Joaõ Pinto de Souza 

  

Escrivão 1776; Provedor 1800 Solicitor [Procurador], 1773; 
2nd Alderman [2º Vereador], 
1778 

Joze Ribeiro de Carvalho  Escrivão 1799  

João Ribeiro Guedes Tesoureiro 1797  

João Rodriguez Vieira  Zelador da Bacia Caquende1756  

Joaõ Rodrigues Veyras  Zelador da Bacia no Rosário 1758  

João Roiz Ceyra  Zelador da Bacia no Bayrro Caquende 
1757 

 

João Rouiz de Almeyda  Escrivão 1745  

João Soares de Carvalho  Tesoureiro 1749  

João Vieira  

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1760  
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Joaõ Vieyra (Vieira) da 
Rocha  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1783, 
1789, 1790, Provedor 1794 

 

Cappam. João Xavier dos 
Guimaraens  

Procurador 1787  

Capm. Joze Barrozo Pereira  Escrivão 1784  

Joze Brito Soares Tesoureiro 1799  

Joze Carvaho da Costa  Procurador 1771  

Joze Correia Batista   

 

Zelador da Bacia nas Cabeças 1781  

Joze da Silva Guimaraens  

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1785, 
1789 

 

Je [Joze] Dias   

 

Zelador da Bacia no Morro do Ramos 
1799 

 

G M e. Joze Dias Lopes  Procurador 1800  

Dr. Joze Dias Roza Maciel 

 

Provedor 1783 Elder Judge [Juiz mais velho], 
1778,1787,1792; 1796, 1797, 
1799, 1801; Younger Judge 
[Juiz mais novo], 1782;  2nd 
Alderman [2ºVereador] 1803 

Joze dos Santos Pontes  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim 
Ramos 1761, 1762 

 

Capm. Joze Frz [Ferraz] Provedor 1789  

Joze Frz [Ferraz] Aragaõ  

 

Zelador da Bacia Capela da Boa Vista e 
Venda Nova 1764 

 

Joze Ferreira  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1792  

Ajudante Joze G. B. Rey  Procurador 1781  

Joze Gomez  

 

Zelador da Bacia no Caquende1756, 
1763, 1764 e 1766 

 

Joze Márquez Guimaraens  Procurador 1793  

Joze  Rodriguez Pereira da 
Cunha  

Tesoureiro 1772  
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Joze Rodrigues Vieiras Zelador da Bacia no Rosário 1759  

Joze Soares Campos Escrivão 1757  

Alferes Joze Simões Borges Tesoureiro 1764 

 

 

Joze Velozo Carmo  

 

Zelador da Bacia no Rosário 1758, 
Tesoureiro 1761, Zelador da Bacia no 
Morro do Ramos 1794 

Elder Judge [Juiz mais velho], 
1776 , 1790, 1809; 3nd 
Alderman [3º Vereador], 
1781;Younger Judge [Juiz mais 
velho], 1784, 1789 

Jozeph Carneyro de 
Miranda  

Escrivão 1752  

Lourenço Pires Ramalho Procurador 1756  

Luiz Antonio de Barros Tesoureiro 1785  

Luiz de Amorim Costa  Provedor 1777  

Luiz Joze Maciel  Tesoureiro 1796 Solicitor [Procurador], 1806, 
1807, 1809 

Manoel (?)  Provedor 1793  

Manoel Afonço Pereira  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1762 

 

Rdo Pe Manoel Alves de 
Souza  

Capelão  

Manoel Coelho da Silva  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1772, 
1773 

 

Capm. Manoel Correa de Sa  

 

Zelador da Bacia no Rozario e Cabeças 
1782 

 

Capa m. Manoel Crzl de 
Carvalho  

Escrivão 1772  

Manoel da Costa  

 

Zeladores da Bacia no Morro do Ouro 
Podre 1755; Zeladores da Bacia No alto 
das Cabeças do [?] 1755 

 

Manoel da Costa Coelho  Escrivão 1754 Solicitor [Procurador], 1751; 

Manoel da Costa Silva Tesoureiro por devoção 1766 Treasurer [Tesoureiro], 1767, 
1770; 3rd Alderman [3º 
Vereador], 1794; Elder 
Alderman [Vereador mais 
velho] , 1802 
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Manoel da Cunha  

 

Procurador no Morro 1754; Zelador da 
Bacia No morro do Ouro Podre 1756 

 

Manoel da Motta de 
Carvalho  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1762,1764; 1766; 1768 

 

Manoel da Motta de Castro Zelador da Bacia no morro 1786  

Capitão Manoel da S. 
Brandão  

Escrivão 1788  

Manoel da Silva Ribeiro  

 

Tesoureiro 1748; Zelador da Bacia no 
Morro do Bom Fim 1766; Zelador da 
Bacia no Morro do Bom Fim, Ramos 
1768 

 

Manoel de Almeida Basto  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1763 e 1764 

 

Manoel de Lemos Mag es  Procurador 1778  

Capm. Manoel de Miranda  Escrivão 1783  

Manoel de Tobias  Escrivão 1782  

Manoel dos Santos Silva  

 

Zelador da Bacia Morro do Bom Fim, 
Ramos 1764 e 1766 

 

Ajudante Manoel Fag des. 
[Fagundes] da Rocha 

Procurador 1792  

Manoel Fernandes da Costa  Procurador 1751  

Manoel Fernandes da Silva  Procurador nas Cabeças 1797 Elder Alderman [Vereador mais 
velho], 1821 

Manoel Fernandes de 
Carvalho  

Tesoureiro 1760 Solicitor [Procurador], 1768, 
1775; Elder Alderman 
[Vereador mais velho], 1785 

Manoel Fernandes Pinto Provedor 1782 2nd Alderman [2º Vereador], 
1776 

Manoel Ferreira [?]  Escrivão 1793  

Manoel Ferreira da Costa  Tesoureiro 1783  

Manoel Ferreira Pires  

 

Zelador da Bacia no Bayrro Caquende 
1757; Zelladores da Bacia no Rosário 
1758; Zelladores da Bacia 1760 

 

Cap m. Manoel Francisco 
de Andrade  

Escrivão 1791 2nd Alderman[2º Vereador], 
1788 
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Manoel Francisco Pereira  Procurador 1779  

Manoel Francisco Pires  Zelador da Bacia no Rosário 1759  

Rdo. Manoel Gomes de 
Amorim  

Zelador da Bacia na Boa Vista 1795  

Manoel Glz [Gonçalves?] [?] Zelador da Bacia  na Boa Vista 1756  

Manoel Gonçalvez Barbosa  Tesoureiro 1768 e 1769  

Manoel Glz Leite  

 

Procurador 1764, Escrivão por devoção 
1766 

 

Manoel Glz Saragoça  

 

Zelador da Bacia Boa Vista 1760, 1761, 
1769; Provedor 1762 

 

Manoel Ivam de Souza  Provedor 1771  

Manoel Joaõ  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1787  

Manoel João da Costa  Zelador da Bacia Botafogo 1798  

Manoel Joze de Barros  Zelador da Bacia Na Boa Vista 1799  

Manoel Joze de Carvalho  Zelador da Bacia na Capella da Boa 
Vista e Venda Nova 1762; 1764; 1766 

 

Cap am. Manoel Joze de 
Mesquita  

Escrivão 1798  

Manoel Je [Jose] Dias  Zelador da Bacia No Botafogo 1800  

Manoel Joze Gomes 
Ferreira  

Procurador 1776  

Manoel Joze Velozo Procurador 1757 Solicitor [Procurador], 1764; 
Elder Alderman [Vereador mais 
velho], 1770 

Manoel Luis dos Santos  Tesoureiro 1753  

Manoel Mendes de Almeida  Irmão Zelador da Bacia 1749  

Manoel Morª [Moreira] 
Ferrª [Ferreira]  

Tesoureiro 1755  

Sargento Mor Manoel 
Pereira Alvim  

Provedor 1787  

S. Mor Manoel Pinto Lopes  Escrivão 1800 Elder Judge [Juiz mais velho], 
1794 

Manoel [?] [?] Rey  Provedor 1781  
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Manoel Ribeiro  

 

Procurador na Bocaina 1752 3rd Alderman [3º Vereador], 
1765 

Manoel Ribeiro de Carvalho  

 

Procurador da Bocaina 1753; Zelador da 
Bacia na Bocaina 1755; Zelador da Bacia 
na Venda Nova 1761 

 

Manoel Ribeiro de Miranda  

 

Zelador da Bacia no Caquende 1757; 
1760, 1768, 1771 

 

S. M. Manoel Ribeiro 
Guimaraens 

 

Tesoureiro 1791  

Capa m. Manoel Ribeiro 
dos Santos  

Provedor 1757  

Manoel Rodriguez [?]  Escrivão 1762  

Manoel Rodriguez Coelho  

 

Provedor 1749; Provedor por devoção 
1750 

Solicitor [Procurador], 1721; 
Elder Judge [Juiz mais velho], 
1731 

Cappam. Manoel Rodriguez 
da Costa 

Procurador 1762 Treasurer [Tesoureiro], 1765 

Cap. am Manoel Rodriguez 
de Almeida  

Zelador da Bacia No Ouro Podre 1759 Solicitor [Procurador], 1741, 
1746, 1778; 2nd Alderman [2º 
Vereador] 1749, 1750;  

Manoel Rodrigues Vianna  

 

Zelador da Bacia na Capela da Boa Vista 
1757; 1758, 1761, 1762, 1763, 1764, 
1766, 1768, 1769 

 

Cappam. Manoel Roiz do 
[?]  

 

Procurador 1761  

Manoel Soares Castro  Tesoureiro 1778  

Manoel Valente  

 

Zelador da Bacia  na Capella da  
Bocayna 1756, 1757 e 1758 

 

Marcos Mendes de Almeida  Procurador 1750 Solicitor [Procurador], 1753; 

S. Mor Marçal Joze de 
Araujo  

Procurador 1791  

Martinho Gomes Thiago  

 

Zelador da Bacia no Morro dos Ramos 
1782 

 

Alferes Miguel Lopes de 
Araújo  

Escrivão 1755  
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Cappam  Paulo Prª de 
Souza  

Escrivão 1761 Younger Judge [Juiz mais 
novo], 1757; Elder Judge,  

Sargento Mor  Pedro 
Affonso Gals Marinho  

Provedor 1788  

Pedro Ayres da Costa  

 

Zelador de Bacia no Caquende 1761, 
1762 

 

Pedro de Araújo Azevedo  

 

Secretario do Governo Provedor 1796  

Rdo Vigr Pedro de Liaõ de 
Sá  

Capelão 1744, 1746  

Pedro Joze da Silva Provedor 1772 Elder Alderman [Vereador mais 
velho], 1772 

Pedro Martins de Carvalho Tesoureiro 1762  

Pedro Luiz Paxeco Cunha  Provedor 1779  

Capm, policarpo Joze Dias  

 

Zelador da Bacia no Bota Fogo 1784, 
1797 

 

Capm. Sebastião Francisco 
Band ra. [Bandeira]  

Escrivão 1779 3nd Alderman [3º Vereador], 
1755, 1792; Younger Judge 
[Juiz mais novo], 1780 

 

Serafim Gonçalvez  

 

Procurador da Bacia do Ouro Preto 1746; 
Procuradores da Bacia No Ouro Podre 
1753 

 

Simão da Rocha Pereira  

 

Provedor 1778; Tezoureiro 1737; 
Escrivão 1763 

Elder Judge [Juiz mais velho], 
1763 

Rdo Pe Simão Teixeira  Capelão 1744, 1746  

Theodozio Mor ª Pinto  Procurador 1754  

D. Thome Ignacio da Costa 
Mascarenhas 

Provedor 1758  

Tome Frra. [Ferreira] 
Braga  

Tesoureiro 1790  

Valério Simões de Matos  Escrivão 1753  

Ventura Fernandes de  

 

Provedor 1760; Provedor 1786 Younger Judge [Juiz mais 
novo], 1766; Elder Judge [Juiz 
mais velho], 1781; 2nd 
Alderman [2º Vereador], 1792 
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Ventura Ferreira Ribeiro 
digo de Oliveira  

Escrivão 1748  

Vicente Antonio da Silva  Zelador da Bacia na Boa Vista 1781  

Vicente Ferreira  

 

Zelador da Bacia na Boa Vista 1784, 
1796, 1798 

 

Vicente Ferreira da Silva Zelador da Bacia na Boa Vista 1782  

Alferes Vicente Pereira da 
Silva  

Zelador da Bacia na Boa Vista 1788  

Cappam Vicente Vieira da 
Motta  

Escrivão 1787  

Rdo. Vigar° Vidal Joze do 
Valle  

Provedor 1791  
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Anexo VIII 

Sistematização das informações encontradas nos inventários e testamentos. 

 Oficiais do Santíssimo Sacramento  
Nome Naturalida- 

de 
Residência Estado civil Filhos Atividade Cargo na 

Irmandade 
Cargo na 

Câmara de 
Vila Rica 

Participação 
em outras 

irmandades 

Ligação 
com outros 
Oficiais da 
Irmandade 

do 
Santíssimo 

Sacramento 

OBS 

Guarda 
Mor 

Alexandre 
da Cunha 

Matos 

Sem 
informação. 

Freguesia 
de Ouro 
Branco. 

Casado. Sem 
informação. 

Possuía 
uma 
fazenda em 
Ouro 
Branco. 

Escrivão 
1746. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

   

Antonio 
Afonso 

Sem 
informação. 

Freguesia 
de 
Cachoeira 
do Campo. 

Sem 
informação. 

Não há 
registro de 
herdeiros. 

Sem 
informação. 

Zelador da 
Bacia no 
morro do 
Bonfim, 
Ramos 
1757, 1758, 
1759, 1768, 
1769, 1771, 
1773, 1778, 
1779; 
Zelador das 
Bacias Nas 
Cabeças 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

  Antonio 
Afonso é 
descrito no 
inventário 
como 
“mentecato 
furioso”, e 
no final da 
vida vivia 
na casa de 
seu 
“Curador” 
Tenente 
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1780. Antonio 
Gomes 
Mafra. 
Dessa forma 
há poucas 
informações 
sobre ele. 

 
Alferes 
Antonio 
Ferreira 
da Silva 

Natural de 
Vila de 
Barcelos 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal 

Sem 
informação. 

 
Casado. 

Manoel 
Ferreira da 
Silva, 
Bernando 
Ferreira da 
Silva e 
Domingos 
Joze Ferreira 
da Silva 
(todos 
maiores de 
14 anos) 

Sem 
informação. 

Escrivão 
1778. 

Solicitor 
[Procurador]
, 1747; 
Treasurer 
[Tesoureiro], 
1759 

Nossa 
Senhora do 
Monte 
Carmo; 
Irmandades 
de Nossa 
Senhora da 
Conceição de 
Antonio Dias 
e Santo 
Antonio. 

  
 

Capitão 
Mor 

Antonio 
Ramos 

dos Reis 

Natural do 
lugar do 
Monte da 
Freguesia da 
Santa Maria 
da Entrega 
da 
Campanha, 
Termo ou 
Comarca da 
cidade do 
Porto, 
Portugal 

Freguesia 
de Nossa 
Senhora do 
Pilar de 
Ouro Preto. 

Viúvo. Não tinha 
filhos. 

Possuía 
engenhos 
no Rio de 
Janeiro e 
lavras de 
mineração 
em Vila 
Rica. 

Provedor 
1748, 1751, 
1761; 
Provedor 
por devoção 
e 
Procurador 
da Bacia no 
Morro do 
Ramos 
1752. 

Younger 
Judge [Juiz 
mais novo], 
1725; Elder 
Judge [Juiz 
mais velho], 
1739, 1745, 
1757 

   

Antonio 
Rodrigues 

Natural e 
batizado na 

Morador na 
Rua do Alto 

Sem 
informação. 

Thomaz 
Rodrigues 

Comerciant
e, pois no 

Zelador da 
Bacia no 

Não 
assumiu 

Ordem 
Terceira de 

Bonifacio 
Joze 
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Braga Freguesia de 
[?] Termo de 
Barcelos, 
Bispado do 
Porto, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal 

 

das 
Cabeças. 

Braga 
[qualidade 
pardo, filho 
de uma 
escrava 
chamada 
Anna, 
“nação 
Benguela”]. 

Inventário 
há um item 
com o título 
“Trastes da 
venda”, o 
que sugere 
a possível 
ocupação 
de 
comerciante
. 

Caquende 
1769; 
Tesoureiro 
1773; 
Escrivão 
1792. 

nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Nossa 
Senhora do 
Monte 
Carmo, das 
Almas, Nossa 
Senhora do 
Rosário, de 
Santo 
Antonio, 
Nossa da 
Senhora do 
Pilar e Senhor 
Bom Jesus 
dos Passos. 

Teixeira, 
Procurador 
do 
Santíssimo 
em 1795. 
Bonifacio 
ficou como 
tutor de 
Thomaz 
Rodrigues 
Braga; e 
Capitão 
Francisco 
Dias Novaes 
seu sócio nas 
lavras do 
morro do 
Ramos 
[Capitão 
Francisco 
Dias Novaes 
foi Zelador 
da Bacia no 
Morro do 
Ramos 1791 
e 1795] 

Bento 
Rodrigues 
da Rocha 

Natural da 
Freguesia de 
Santa Eulalia 

Morador no 
Rosário.  

Sem 
informação. 

Não tinha 
filhos. 
Herdeiro: 

 Zelador da 
Bacia no 
Caquende 
1761, 1762. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 

Ordem 
Terceira de 
São Francisco 
de Assis, 

Irmão 
Antonio 
Rodrigues da 
Rocha 
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de 
Redemoinho
s, Termo da 
Vila dos 
Arcos 
Valdevez, 
Arcebispado 
de Braga, 
Comarca de 
Valença, 
Portugal. 

Irmão 
Antonio 
Rodrigues 
da Rocha 
[Tesoureiro 
do 
Santíssimo 
em 1759]. 

 

Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Nossa 
Senhora do 
Pilar e a de 
Santo 
Antonio. 

(Tesoureiro 
do 
Santíssimo 
em 1759) 

 

Bernardo 
Araujo 
Franco 

Natural da 
Freguesia de 
São Julião de 
Moreira, 
Termo de 
Vila de 
Ponte de 
Lima, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal 

Sem 
informação. 

Solteiro. Sem 
informação. 

Possuía 
casas de 
aluguel. 

Procurador 
1763. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Irmandade de 
Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos, 
Irmandade de 
Nossa 
Senhora das 
Mercês, 
Irmandade de 
São José. 

  

Costodio 
Dias 

Sem registro Morador no 
morro do 
Ouro Podre. 

Casado. Seis filhos, 
cinco 
mulheres e 
um homem. 

Sem 
informação. 

Zeladores 
da Bacia no 
morro do 
Ouro Podre 
1756. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Irmandade do 
Senhor Bom 
Jesus dos 
Passos. 

Empréstimo 
feito a 
Manoel 
Rodrigues de 
Almeida 
[Zelador da 
Bacia No 
Ouro Podre 
1759]. 

 

Domingos Natural da Morador de Solteiro. Sem filhos Sem Zelador da Não Ordem   
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Antonio 
Gonçalves 

Freguesia de 
São 
Martinho de 
Lagares, 
Comarca de 
Penafiel, 
Bispado do 
Porto, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal. 

frente da 
capela do 
Rosário dos 
Pretos. 

informação. Bacia No 
Caquende 
1763 e 
1766; 
Procurador 
1772. 

assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Terceira de 
São Francisco 
de Assis, 
Nossa 
Senhora da 
Conceição da 
Matriz onde 
nasceu 
[Portugal], 
Senhor dos 
Passos, Nossa 
Senhora da 
Lapa. 

Francisco 
Carvalho 
Carneiro 

Freguezia de 
São Miguel 
do Couto, 
Comarca de 
Mafra, 
Bispado do 
Porto, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal 

Sem 
informação. 

Solteiro. Domingos 
Carvalho e 
Andre Alves 
Carvalho 

Sem 
informação. 

Zelador da 
Bacia 
Morro do 
Ouro Podre 
1763; 1764; 
1766; 1768. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Ordem 
Terceira de 
Nossa 
Senhora do 
Carmo, 
Irmandade de 
Bom Jesus 
dos Passos. 

 Declaro que 
tive hua 
minha 
escrava por 
nome Maria 
nação Mina 
dous Pardos 
meus filhos 
por nome 
hum Andre 
e outro 
Domingos, 
os coaes 
instituo por 
meus únicos 
e universais 
herdeiros 

Frutuozo 
Vaz 

Siqueira 

Freguesia de 
Santa Eulalia 
de 
Redemoinho

Sem 
informação. 

Solteiro. Sem filhos. 
Instituiu sua 
alma como 
herdeira 

Sem 
informação. 

Provedor 
1768, 1769. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 

Ordem 
Terceira de 
São Francisco 
de Assi, 

Testamenteir
o: Manoel 
Pereira 
Alvim 
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s da Vila dos 
Arcos de 
Valdeves, 
Comarca de 
Vianna, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal. 

Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

Irmandade de 
São Miguel e 
Almas, Nossa 
Senhora do 
Pilar. 

[Provedor do 
S.S. 1787] 

João 
Pereira 
Pinto 

Sem 
informação. 

Sem 
informação. 

Sem 
informação. 

Um filho, 
Joze 
Carneiro 
Miranda. 

Sem 
informação. 

Provedor 
1756. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

 Joze 
Carneiro 
Miranda, 
escrivão do 
S.S. em 
1752. 

 

João Pinto 
Bastos 

Sem 
informação. 

Sem 
informação. 

Casado.  Sem 
informação. 

Zeladores 
da Bacia no 
Caquende 
1756; 
Zelador da 
Bacia no 
Rosário 
1759. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 

   

João Pinto 
de Souza 

Natural da 
Freguesia de 
São Salvador 
do Real 
Conselho de 
Santa Cruz 
Comarca de 
Penafiel, 

   Sem 
informação. 

Escrivão 
1776; 
Provedor 
1800. 

Solicitor 
[Procurador] 
1773; 2nd 
Alderman 
[2ºVereador]
1778 

Irmandade de 
Nossa 
Senhora do 
Pilar, Senhor 
dos Passos, 
Santo 
Antonio, 
Almas, 
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Arcebispado 
de Braga, 
Portugal. 
 
 
 

Ordens 
Terceiras do 
Carmo e São 
Francisco. 

Manoel 
Gonçalves 
Barbosa 

 

Natural da 
Freguesia de 
Nossa 
Senhora da 
Conceição 
de Antonio 
Pereira do 
Termo de 
Mariana, 
Arraial de 
Capanema, 

Minas 
Gerais. 

 

Sem 
informação. 

Casado. Filho com 
Theresa da 
Silva Costa: 
Joaquim 
Gonçalves 
Barboza 
[inventarian-
te]. Filhos 
antes do 
matrimônio 
com Thereza 
da Silva 
Costa: 
Capitão João 
da Cruz 
Machado, 
Michaela 
Januaria da 
Silva, José 
da Silva 
Torres, 
Felipe da 
Silva Leitão 
[“auzente no 

Possuía 
uma 
fazenda em 
Mariana 
com 
animais e 
lavras para 
mineração, 
e uma 
venda. 

Tesoureiro 
1768, 1769. 

Não 
assumiu 
nenhum 
cargo na 
Câmara no 
período 
compreendi
do pela 
pesquisa. 
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Reino de 
Angolla”], 
Manoel da 
Silva Torres, 
Martinho da 
Silva e 
Thereza 
Xavier da 
Silva, todos 
maiores de 
vinte cinco 
anos. 

 
Cap. am 
Manoel 

Rodrigues 
de 

Almeida 

Termo de 
Barcelos, 
Bispado do 
Porto, 
Arcebispado 
de Braga, 
Portugal. 

Morador no 
Morro de 
São 
Sebastião. 

 

Sem 
informação. 

Sem 
informação. 

Possuía 
lavras de 
mineração. 

Zelador da 
Bacia no 
Ouro Podre 
1759. 

Solicitor 
[Procurador] 
1741, 1746, 
1778; 2nd 
Alderman 
[2ºVereador] 
 1749,1750. 

Nossa 
Senhora do 
Pilar de Ouro 
Preto 

A sua filha e 
testamenteira 
Dona Josefa 
Maria de 
Almeida era 
casada com o 
capitão 
Francisco 
Dias Novaes 
[Zelador da 
Bacia no 
Morro do 
Ramos 1791, 
1795 e 
Camarista 
3nd 

Juiz de 
Órfãos, 
informação 
retirada do 
inventário 
de Costodio 
Dias, ano 
1765. 
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Alderman [3º 
Vereador], 
1780;Elder 
Alderman 
[Vereador 
mais 
velho]1788, 
1803; 2nd 
Alderman [2º 
Vereador], 
1795] 

 

 

 

 

 

 


