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Os objetivos deste texto são, antes de tudo, sintetizar e reunir um pouco do que 

até  hoje  se  produziu  sobre  o  cotidiano  das  famílias  que  habitaram  as  colônias 

portuguesas na América. Trata-se de tema vasto e sinuoso, mas nem por isso menos 

empolgante. Afinal, a partir do estudo da privacidade, dos pequenos mas significativos 

gestos que se repetem aqui e acolá, é possível identificar e melhor conhecer a população 

colonial, respeitando a multiplicidade de povos, costumes e hierarquias existentes. 

Sobre o conceito de família e a diversidade de modelos.

Seria  ingênuo considerar  que,  num território  extenso e  culturalmente diverso 

como era o das colônias portuguesas, existiu apenas um tipo de organização familiar. A 

família  patriarcal  e  as  relações  que  dela  derivaram  assumiram  o  papel  de  maior 

destaque, o que não significou a inexistência de outros atores na cena. Ela “pode ter 

existido, e seu papel ter sido extremamente importante, apenas não existiu sozinha, nem 

comandou do alto da varanda da casa-grande o processo total da sociedade brasileira”. 

(VAINFAS, 1997).  Este  modelo era presente de forma mais acentuada no Nordeste 

açucareiro,  enquanto  outras  partes  da  colônia  experimentaram  o  predomínio  de 

diferentes  tipos  de  organização.  “Estudos  e  pesquisas  mais  recentes   têm  tornado 

evidente  que  as  famílias  extensas  do  tipo  patriarcal  não  foram  as  predominantes, 

especialmente no sul (...), nos séculos XVIII e XIX, onde eram mais comuns aquelas 

com estruturas mais simplificadas e menor número de componentes” (SAMARA 1989, 

p.  30).  Seria,  pois,  incorreto projetar  indiscriminadamente as  características  daquela 

organização sobre o grosso da população, embora não se retire sua influência.

A própria concepção do que é a família, de quais indivíduos podem ou não ser 

considerados como pertencentes à ela varia. As possibilidades de classificação e a forma 

e/ ou composição dos grupos familiares são muitas, e as informações de que dispomos 

nem sempre  focalizam o  núcleo  familiar  especificamente  (pai/mãe/filhos  e  parentes 

mais  próximos).  “Para  o  Brasil,  o  estudo  da  estrutura  familiar  vincula-se, 

necessariamente, àquele relativo aos domicílios”(COSTA, 1971, p. 21). Isto vale tanto 

para o passado quanto para hoje. O Censo 2000, publicado pelo Instituto Brasileiro de 



Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, tomou como base de coleta de dados para 

o estudo da família o domicílio. 

Ainda sobre os tipos possíveis de família, há uma outra questão: havia (assim 

como existe hoje) também os casos em que os integrantes dela não compartilhavam o 

mesmo teto. Situações em que marido e mulher, além dos filhos, residiam em locais 

diferentes. E isto implicava, muitas das vezes, a existência de lares comandados por 

mães solteiras. É o que aponta, exemplarmente, um Censo realizado em Mariana, na 

primeira década do século XIX: “o grande número de lares em que os chefes eram 

mulheres solteiras, com filhos, ligados a homens que, embora mantivessem vínculos 

com  essas  famílias,  possuíam  famílias  independentes,  não  havendo  portanto  co-

habitação, comprova a hipótese feita” (LEWKOWICZ 1992, p. 63). 

A  natureza  das  uniões  entre  homens  e  mulheres  é  tema  que  não  admite 

generalizações. As formas de ajuntamento foram diversas e as uniões não legalizadas 

uma realidade  bastante  presente  na  sociedade  colonial.  E  este  não  é  um fenômeno 

restrito ao nosso passado. Mais uma vez, através da análise dos dados do ano de 2000, 

publicados pelo IBGE, relativos à natureza das uniões conjugais no país, a constatação é 

de que as consensuais (não legalizadas) ainda ocupam posição de destaque. Num total 

de 67.713.209 de casais pesquisados em todo território nacional, a porcentagem foi a 

seguinte: 49,44% deles estão unidos por casamento civil e religioso; 17,51% só pelo 

casamento civil; 4,41% só pelo religioso; e 28,63% -- um pouco menos de um terço do 

total -- dos casais estão envolvidos em algum tipo de união consensual  (IBGE, 2000).

Em relação às portuguesas na América, há uma série de dificuldades que nos 

impedem de pronunciar uma caracterização única para as famílias que habitaram as 

colônias. As formas com que cada tipo se relacionava com o restante da comunidade e 

as relações internas são tão diversas que não nos permitem generalizar repetidamente. 

Este estudo admitirá um conceito de família largo, abrangente. Considerará tanto 

a  família  como  as  pessoas  aparentadas,  que  vivem,  em  geral,  na  mesma  casa 

(particularmente pai, mãe e filhos), como também concepções mais abertas – grupo de 

pessoas unidos por laços de parentesco, pelo sangue ou por aliança.

 

A formação da família

Com base em relatos de contemporâneos e obras atuais, é possível afirmar que a 

formação de  um núcleo  familiar  estável,  duradouro,  não  foi  exatamente  a  regra  no 
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universo colonial,  especialmente no primeiro século.  Do século XVII  em diante,  as 

coisas mudaram um pouco,  com a chegada à  América de senhoritas européias,  que 

encontraram aqui  um enorme contingente masculino à  sua espera.  Sobre  a  falta  de 

mulheres brancas aptas ao casamento nas novas terras, nos dá bom testemunho o padre 

Manoel da Nóbrega, em carta enviada à Portugal ao padre Mestre Simão, de 1549: 

“Parece-me cousa mui conveniente mandar sua Alteza algumas mulheres 
que lá [em Portugal]  tem pouco remédio de casamento a estas partes, 
ainda que fossem erradas, porque casarão todas mui bem, contanto que 
não sejam tais  que de todo tenham perdido a vergonha de Deus e ao 
mundo” (VILLALTA, 2003, p. 31).

Note que a gravidade do problema é de tal  ordem que o padre não é  muito 

exigente na seleção das moças, admitindo mesmo as que “fossem erradas”, as que não 

fossem totalmente puras de ação e de costume (isto é, aos olhos da época, meretrizes).

E se faltavam fêmeas de pele branca, havia enorme disponibilidade de índias e 

escravas.  Contudo,  o  ideal  do colonizador,  especialmente  dos  que  participavam dos 

grupos dirigentes, era o casamento entre iguais, sem mistura de cores. O matrimônio 

entre  brancos  e  mulheres  de  grupos  diferentes  não  era  bem  visto  socialmente.  E 

existiram  processos  judiciais  em  que  se  tentou  impedir  casamentos  por  conta  de 

preconceitos de classe e de cor, como ilustra o exemplo abaixo:

Registro de uma sentença do Juízo Eclesiástico de Mariana, 1749:
 “(...) abundantemente prova o embargante [aquele que contesta a ação 
judicial]  por  suas  testemunhas  que  seu  parente  José  Gonçalves  da 
Silva,  morador  nesta  cidade,  (...)  queria  o  embargante  contrair 
matrimônio  com uma preta  desigual,  se  empenhava  em impedi-lo, 
confessando que, enquanto pudesse, o havia de embaraçar, o que não 
o faria se buscasse uma mulher branca”(Id. Ibid., p. 317).

O ingresso  em cargo  público  de  destaque  podia 

também,  em  alguns  casos,  ser  negado  a  homens  que 

contraíssem matrimônio desse tipo. 

Diriam  alguns  que  esta  “estranha  aversão  ao 

casamento”  era  resultante  também  da  opção  de  muitos  que,  chegados  à  colônia, 

sozinhos e seduzidos pela fartura de mulheres com as quais poderiam amasiar-se sem 

maiores compromissos, preferiram permanecer solteiros. Segundo Gilberto Freyre, “os 

homens não gostavam de casar para toda a vida, mas de unir-se ou de amasiar-se; as leis 

portuguesas e  brasileiras,  facilitando o perfilamento dos  filhos ilegítimos,  só faziam 
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favorecer esta tendência para o concubinato e para as ligações efêmeras” (FREYRE 

1969, p. 428).

O termo  concubinato surgiu acima num sentido um tanto depreciativo, como 

uma  relação  sem  compromissos,  entretanto,  há  também  outro  sentido  possível. 

Concubinato pode significar uma união consensual, livre, por vezes tão estável quanto o 

próprio  matrimônio  (VAINFAS  1997,  p.  78);  uma  forma  de  união  socialmente 

reconhecida, que implica uma série de direitos e deveres mais ou menos determinados; 

um legítimo casamento aos olhos da comunidade. E esta foi uma prática comum no 

período  colonial.  As  grandes  distâncias  que  separavam  a  maioria  dos  fiéis  das 

paróquias,  o  pequeno  número  de  dioceses  comparado  à  imensidão  do  território 

brasileiro, o alto custo imposto aos noivos pela Igreja e os preconceitos de cor e aqueles 

relativos à posição social dos indivíduos são alguns dos motivos que afastavam o grosso 

da população das formalidades eclesiásticas. Sendo assim, “é preciso reconhecer que 

muitas  das  situações  legalmente  irregulares  se  explicam  por  outros  motivos  que  a 

simples indisciplina sexual” (PRADO JR 1976, p. 352).

Outras  circunstâncias  reforçaram  a  tendência  a  não  formação  de  núcleos 

familiares.  “A  instabilidade  [a  conquista  de  novos  espaços  e  o  intenso  trânsito  de 

pessoas  na  colônia,  além  do  povoamento  rarefeito  de  muitas  áreas]  e  insegurança 

econômica...; tudo contribuía para se opor à constituição da família, na sua expressão 

integral,  em bases sólidas e estáveis.” (Id. Ibid.,  p. 351). Enfim, havia uma série de 

elementos impeditivos do casamento ou da constituição de quaisquer outras formas de 

união estável no cotidiano da colônia. No entanto, elas nunca deixaram de existir.

Vida privada

De  agora  em  diante,  voltaremos  nossa  atenção  àqueles  que  conseguiram 

constituir família ou de alguma forma participaram de uma, na tentativa de conhecer e 

compreender parte dos ritos da vida privada de nossos personagens.  Antes de tudo, 

investiguemos rapidamente as condições de habitação na colônia. 

Por meio de documentos escritos e desenhos da época, temos notícia de casarões 

opulentos, casas-grandes que abrigavam não só a família do senhor como também a de 

agregados e alguns escravos. Divididas em vários cômodos, é possível afirmar que elas 

garantiam certo nível de privacidade para os moradores. Situação bastante adversa (e 

diversa) era a das moradias da gente mais humilde. 
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“As  casas  de  homens  pobres  e  livres,  no  campo  e  na  cidade, 
consistiam em pequenas choupanas com apenas um ou dois cômodos, 
nos  quais  se  dormia,  cozinhava  e  que  muitas  vezes  abrigava  uma 
pequena oficina” (ALGRANTI 1997, p. 99).

O evidente desconforto destes casebres empurrava os moradores para fora deles 

e fazia dos domicílios o local quase exclusivamente de repouso para grande parte da 

população. Além disso, as más condições de iluminação no interior das casas, situação 

bastante  comum,  e  a  modéstia  do  mobiliário  revelam  a  escassez  de  espaços 

aconchegantes para o convívio familiar. “Por ocasião das festas religiosas, como Natal, 

Páscoa, um ou outro batizado mais comemorado, o ambiente doméstico ganhava mais 

dinamismo e se transformava em ambiente de confraternização (Id. Ibid., p. 118).  Mas 

no geral, no mundo americano, durante os primeiros séculos de colonização, o espaço 

de sociabilidade, para a maior parte da população, se concentrava fora das paredes do 

domicílio, fosse ele a rua ou a Igreja.

Nosso próximo tópico é a vida privada das mulheres na colônia. Neste item, 

mais  uma  vez,  é  indispensável  cautela  no  estudo  do  objeto,  para  que  não  sejam 

apresentadas  falsas  informações  ou  generalizações  em excesso.  O que  vale  para  as 

mulheres de um determinado segmento social pode não valer para as de outros grupos. 

Os papéis que desempenharam, as pressões sofridas (da família, da comunidade), as 

liberdades  de  que dispunham, estes  e  tantos  outros elementos variam segundo cada 

caso. 

As informações de que dispomos tratam de forma privilegiada do cotidiano das 

senhoras da elite. Mas muitas das características que valem para este grupo podem ser 

estendidas para os outros também. É razoável admitir que havia certa semelhança de 

costumes  e  regras  de  sociabilidade  na  maioria  dos  lares.  Segundo  os  modelos 

tradicionais – e mais conhecidos –, às mulheres cabia o respeito e a submissão frente a 

seu senhor; deviam satisfações sobre o que faziam ou desejavam; estavam sob controle 

rígido,  para  que  não  desonrassem  a  família  com  atitudes  impróprias  aos  olhos  da 

comunidade. O zelo podia chegar a tal ponto que um simples passeio nos arredores da 

casa poderia ser alvo de suspeitas: “(...) embora o jardim pudesse ser o local em que se 

buscava um pouco de tranqüilidade e solidão, poderia assumir o sentido inverso e se 

transformar  em  espaço  de  confinamento  e  fiscalização  de  mulheres  da  elite,  cujos 

momentos de lazer e ao ar livre eram, às vezes, controlados por seus familiares” (Id. 
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Ibid.,  p.  97).  “As mulheres  casadas,  dizia  um moralista  colonial,  deviam ser  fortes, 

discretas  e  prudentes:  em suas  casas,  zelosas;  fora  delas,  recatadas;  e  em todas  as 

ocasiões, exemplares (...)” (Apud. VAINFAS, p. 125). Fora a pressão laica, as mulheres 

sofriam também com o preconceito eclesiástico, que via na mulher, a todo o tempo, uma 

pecadora  em  potencial.  Sobre  o  assunto,  argumentou  o  Padre  Antônio  Vieira: 

“Considerai todos os estragos que tem feito no mundo o pecado da desonestidade, e 

achareis que as mulheres foram a origem, e as mulheres a causa ” (Apud. VAINFAS, p. 

125).

A pregação do padre Vieira reflete  a opinião mais geral  de que as mulheres 

tinham, naturalmente, tendência à infidelidade. Havia também “forte convicção sobre a 

inferioridade da mulher em matéria intelectual, sua propensão a gastar irracionalmente 

os recursos da casa, sua debilidade nas tarefas de comando.(...) E levando-se em conta o 

caráter diabólico da mulher, muito cuidado, paciência e razão deveria ter o marido no 

governo de sua esposa, sugerem de várias maneiras os textos da época, ora em sermões 

pregados à massa, ora em livretes dirigidos às elites” (VAINFAS, p. 125).

Havia, contudo, brechas, formas que as mulheres encontravam de se livrar de 

olhares  incômodos,  mesmo  que  por  breves  momentos.  “Ajudadas  pelas  amigas, 

alcovitadas pelas mucamas, encobertas pelas mães, de várias maneiras encontravam as 

sinhás um jeito de iludir maridos ou pais.” (FREYRE 1969, p. 588). Tudo deveria ser 

bem  planejado,  de  forma  que  estas  pequenas  fugas  não  fossem  descobertas.  Do 

contrário, os castigos podiam ser severos. Havia ainda casos de falsos testemunhos, de 

acusações feitas injustamente: 

“houve casos  de escravas  enredeiras  e  fuxiqueiras,  umas delatoras, 
outras que por vingança inventaram histórias de namoro das sinhás-
moças ou das sinhás-donas. De modo que estas deviam estar sempre 
prevenidas;  e  nunca  se  considerarem  sozinhas,  nem  mesmo  para 
inocentes namoros de leque, de lenço ou de recados(...).”(FREYRE 
1969, p. 588).

Contrariando  todo  esse  domínio  machista  registrado  largamente  pela 

historiografia  tradicional,  existiram,  sim,  casos  em  que  as  mulheres  não  eram  tão 

somente agentes passivos nas relações com o sexo oposto. “Através dos testamentos e 

dos  processos  de  divórcio,  verificamos  que  mulheres  de  diferentes  níveis  sociais 

trouxeram tensões para o casamento, provocados por rebeldia ou mesmo insatisfação. 

Além disso, encontramos inúmeras mulheres com participação ativa, quer na família, 

quer  na  sociedade,  gerindo  negócios  e  propriedades  de  maior  ou  menor  vulto, 
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assumindo  a  chefia  da  família  e  trabalhando  para  a  sobrevivência  de  sua  prole” 

(SAMARA 1989, p. 35). 

“Langsdorff, nos princípios do século XIX, visitou uma fazenda no 
Mato Grosso, onde o homem da casa era uma mulher. Vasta matrona 
de cinco pés e  oito polegadas,  o corpo proporcionado à altura,  um 
colar de ouro no pescoço. Mulher já de seus cinqüenta anos, andava 
entretanto por toda a parte, a pé ou a cavalo, dando ordens aos homens 
com sua voz dominadora, dirigindo o engenho, as plantações, o gado, 
os escravos.” (FREYRE 2002, p. 807).

“A existência  de um aparato legal  de dominação masculina garantia  os  seus 

privilégios, mas não perpetuava a sua manutenção. Assim, a partir de meados do século 

XVIII,  casamentos  arranjados  pelas  famílias  eram desfeitos  e  mulheres  divorciadas 

conseguiam a tutela dos filhos e a parte que lhes competia no patrimônio, o que nos 

remete a um distanciamento entre a norma e a prática” (SAMARA 1989, p. 35).

Contudo,  o  comum  foi  o  homem  à  frente  da  família  e  dos  negócios. 

Hierarquicamente, no sistema vigente, não poderia haver ninguém acima do patriarca. 

Posição de liderança que tinha de ser não só uma realidade mas, principalmente, uma 

realidade  reconhecida  por  todos.  Numa  sociedade  de  aparências,  como  foi  a  das 

colônias portuguesas na América, isto era de extrema importância.

Gilberto Freyre chegou mesmo a afirmar que a relação entre homens e mulheres 

na sociedade patriarcal se caracterizou pela exploração delas por eles (FREYRE 2002, 

p.  805).  Exagero ou  não,  a  verdade é  que  competia  ao  homem dar  as  ordens  e  às 

mulheres serem obedientes e respeitosas, segundo os costumes estabelecidos. O que não 

importa  dizer  que inexistiam casos  contrários  a  esta  afirmação.  Ainda segundo este 

autor, ocorria paralelamente um duplo padrão de moralidade, “dando ao homem todas 

as liberdades de gozo físico do amor e limitando o da mulher a ir para a cama com o 

marido,  toda santa  noite  que ele  estiver  disposto a  procriar.  Gozo acompanhado da 

obrigação, para a mulher, de conceber, parir, ter filho, criar menino” (FREYRE 1969, p. 

517). Liberdade gozada pelos machos da casa-grande desde os primeiros anos de vida: 

criados num ambiente de desrespeito, muitos deles não hesitavam em fazer malvadeza e 

se aproveitar dos garotos e escravas da fazenda para satisfazer os desejos da carne. As 

primeiras vítimas eram os moleques e animais domésticos; mais tarde é que vinha o 

grande atoleiro da carne: a negra ou a mulata.
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Sobre  o  ambiente  da  casa-grande  disse  Caio  Prado  Jr.:  “a  família  perde  aí 

inteiramente, ou quase, as suas virtudes; e em vez de ser o que lhe concede razão moral 

básica de existência e que é disciplinadora da vida sexual dos indivíduos, torna-se pelo 

contrário campo aberto e amplo para o mais desenfreado sexualismo” (PRADO JR. 

1976, p. 352). O excesso de mimo e a extrema permissividade com que eram criados os 

garotos  da  elite  só  contribuiu  para  a  formação  de  uma  classe  despótica  e  sadista. 

Sadismo compartilhado não só entre os homens como também entre as sinhás. 

“Não  são  dois  nem  três,  porém  muitos  os  casos  de  crueldade  de 
senhoras  de  engenho  contra  escravos  inermes.  Sinhás-moças  que 
mandavam  arrancar  os  olhos  de  mucamas  bonitas  e  trazê-los  à 
presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira de 
doce e boiando em sangue ainda fresco” (FREYRE 1969, p. 517).

As mucamas são uma dentre as várias categorias de escravos domésticos. Uns 

mais íntimos da família, outros menos, o fato é que estes também são importantes atores 

na  cena  familiar.  E  aqui  não  se  exclui  as  famílias  menos  abastadas,  visto  que  a 

escravidão se disseminou de tal forma na sociedade colonial que até as mais humildes, 

não raramente, possuíam um ou dois escravos. 

Citemos dois exemplos da influência dos escravos domésticos na intimidade dos 

lares. O primeiro caso, os cativos responsáveis pela cozinha. Em substituição ao trigo – 

elemento fundamental na cozinha européia –, os lusitanos aprenderam com os índios a 

utilidade da mandioca; os negros, trouxeram da África técnicas de preparo e hábitos 

alimentares diversos, além de temperos que a muitos encantaram. 

“O que se usou nos tempos coloniais,  em vez de pão,  foi  beiju de 
tapioca ao almoço, e ao jantar a farofa, o pirão escaldado ou a massa 
de farinha de mandioca feita no caldo de peixe ou de carne. O feijão 
era de uso cotidiano. Comum, (...)  as  feijoadas com carne salgada, 
cabeça de porco, lingüiça, muito tempero africano; e mais comum do 
que no século XIX, as verduras e os vegetais, tão característicos da 
alimentação africana” (FREYRE 1969, p. 642).

O outro exemplo é o das amas-de-leite. “De Portugal transmitira-se para o Brasil 

o costume das mães ricas não amamentarem os filhos, confiando-os ao peito de saloias 

ou escravos.” (FREYRE 1969, p. 801). É fato que esta prática não consistia tão somente 

num costume. Muitas das vezes, era por necessidade que se entregava o filho a uma 

dessas mucamas. A pouca idade de algumas mães, garotas de 13, 14 anos de idade, que 
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sequer tinham o corpo amadurecido para gerar um bebê; em outros casos, a debilidade 

resultante de sucessivos partos, são razões que levavam a tal prática.

Houve  também os  casos  em que  o  bebê  era  confiado aos  cuidados  de  uma 

escrava por conta do falecimento da mãe durante o parto. O óbito de recém-nascidos 

também era freqüente. As altas taxas de mortalidade entre os recém-nascidos fez com 

que a Igreja recomendasse “aos pais batizar os filhos assim que possível. O batismo de 

crianças livres e escravos era ministrado por párocos ou capelães, sem delongas, para 

garantir aos inocentes que morressem a chance de ir direto para o céu sem passar pelo 

Purgatório.” (PRIORE 1997, p. 311 e 511) A verdade é que perder um filho pequeno 

nunca foi para a família patriarcal a mesma dor profunda que para uma família de hoje, 

Viria outro.

E  serão  os  ritos  fúnebres  o  último  tema  de  que  trataremos.  No  tocante  à 

privacidade,  vigorou  uma  cultura  funerária  que  mesclava  tradições  portuguesas  e 

africanas. “Nessas culturas é recorrente a idéia de que o indivíduo devia preparar-se 

para morrer, arrumando bem a sua vida, acertando contas com os santos de devoção ou 

fazendo sacrifícios para os seus deuses ancestrais.” (PRIORE, 1977, p. 318). Era tempo 

de demonstrar gratidão e carinho pelos familiares e compadres mais queridos e até de 

revelar piedade e conceder o perdão a antigos desafetos, na esperança de ganhar alguns 

pontos perante o julgamento de Deus; de assumir traições conjugais e reconhecer, em 

alguns casos, a paternidade de filhos até então ditos ilegítimos; de alforriar negros que 

foram bons companheiros no trabalho e na vida, ou mulatas que em algum tempo foram 

também amantes. “O momento de preparar-se para morrer permitia um retrospecto da 

vida em que se  desnudavam as relações sociais  e  familiares que a  tinham marcado 

”(PRIORE, 1977, p. 319).

Era  função da  família  proteger  os  falecidos  nos  casos  de  mortes  repentinas, 

inesperadas, ocasiões em que não houvera tempo e oportunidade para a realização dos 

rituais cristãos. Veja o caso da família de Isabel Martins, moradora de Nazaré paulista.

“Falecida de  morte  súbita,  Isabel  não tivera  tempo de confessar-se 
cumprindo sua obrigação de cristã na época da Quaresma. Por esse 
motivo,  seu  corpo  ficara  [insepulto  e  olvidado  de  justiça].  Seus 
parentes correram ao tribunal do bispo e explicaram que ela falecera 
dando mostras e sinais de contrição e arrependimento, invocando o 
nome de  Maria  e  José  (...).  Morrera,  portanto,  com as  [sobreditas 
demonstrações  de  cristã].  Foi  perdoada  depois  de  morta  e,  após 
algumas noites do corpo envolto em mortalha ao pé da Igreja, seus 
parentes  puderam dar-lhe  o  condigno repouso” (PRIORE,  1977,  p. 
328).33
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À família, então, cabia zelar pela memória do falecido. 

E, “tendo saído o enterro, apagavam-se os rastros da morte em casa. 
As roupas do defunto eram distribuídas ou queimadas; seu colchão 
destruído ou jogado fora. Varria-se a casa com o cuidado de jogar a 
poeira  pela  porta  da  frente,  que  ficaria  semicerrada  impedindo  o 
retorno da alma. Jogava-se a água do último banho e enterravam-se 
cabelos  e  unhas  cortadas.  Depois  da  morte,  o  nome  do  defunto 
deixava de ser pronunciado; guiada por São Miguel, sua alma deveria 
passar a Via Láctea” (PRIORE, 1977, p. 329).
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