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RESUMO:

 Esta  comunicação  pretende  refletir  sobre  os  ritos  fúnebres  determinados  em  testamentos  por 
moradores das Minas no século XVIII. Estes ritos garantiam ao morto a salvação da alma, por meio dos 
sufrágios necessários ao perdão, e eram também forma de exteriorização do lugar social que cada um ocupava 
na sociedade. Deste ponto de vista, o estudo pretende não só analisar os mecanismos preferenciais de perdão, 
como missas e esmolas, mas também estabelecer comparações entre diversos segmentos sociais, a partir da 
análise da pompa que cercava cada um destes enterros.  A filiação às Irmandades,  o tipo de mortalha,  o 
número de velas, esmolas, missas celebradas, local do enterro dentro da Igreja, etc; tudo servia como forma de 
exteriorização  da  condição  social  do  morto.  Visa-se,  particularmente,  estabelecer  comparações  entre  os 
enterros de comerciantes e negras forras, buscando aproximações e peculiaridades, por meio das quais pode-
se perceber diferenças nas inserções sociais de cada um, salientando-se que a mobilidade inerente a uma 
parcela do primeiro segmento interferiu de forma significativa na definição de seus ritos fúnebres.

1. Espelho e reflexo

A sociedade setecentista procurava se organizar de forma hierárquica e excludente. 

Porém, no Reino e na distante América Portuguesa, a realidade estava muito longe dos 

modelos rígidos que deveriam ser seguidos. O viver em colônias não deveria se constituir 

em uma experiência totalmente nova e radicalmente estranha. Herdeiros dos laços e dos 

costumes metropolitanos, era necessário que os colonos partilhassem dos mesmos valores, 

mesmo  em  meio  à  exótica  natureza,  exuberante  e  rica,  mas  também  impenetrável  e 

assustadora, como acentuaram os primeiros cronistas da época. A diversidade de raças, com 

hábitos e costumes diferentes dos da metrópole, e a escravidão criavam um novo cenário 

além mar. A sociedade colonial fluida, que se movimentava com mais facilidade, misturava 

brancos, índios e negros, incorporava novas culturas, e criava uma sociedade que, se por 

um lado, tinha Portugal como referência, por outro, era diferente.

Todos  os  aspectos  da  vida  cotidiana  eram  momentos  ímpares  de  afirmação  e 

reprodução da estratificação social, onde hierarquia e ordem eram acentuadas, expressas 

por meio da pompa, que garantia aos indivíduos seu lugar determinado, e do luxo, que era a 

maneira de tornar visível esta ordenação1.

* Professora Adjunta de História da UFMG. Mestre e Doutora em História social pela USP.
1 CAMPOS, Adalgisa. Irmandades mineiras e missas, p.19.
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As cerimônias públicas eram ocasiões especiais, onde a sociedade se dobrava sobre 

si mesma, como espelho e reflexo, pois serviam para sua instituição e a expressava. Eis a 

razão porque, desde o nascimento até a morte, todos os momentos da vida privada e pública 

de um indivíduo eram cercados de um ritual que servia para rememorar e introjetar o lugar 

social  e  a  função de cada um. A hora da morte  era  o último momento para que estes 

aspectos  fossem  exteriorizados.  Cercada  de  ritos,  permitia  o  perdão  dos  pecadores,  a 

salvação  da  alma  e,  ao  mesmo  tempo,  preservava  e  reafirmava  as  hierarquias  sociais 

estabelecidas na vida2.

Os  ritos  fúnebres  refletiam  os  mesmos  paradoxos  com  que  se  defrontava  a 

sociedade  da  época:  criados  para  retratar  uma  sociedade  estratificada  e  estática,  quase 

imóvel,  revelavam  também sua  fluidez  e  sua  heterogeneidade.  Ou  seja,  por  mais  que 

pretendesse ser rígida, a sociedade mudava e com ela suas instituições, incorporando novos 

atores  sociais.  Porém,  uma vez  alçados  a  posição  hierarquicamente  superior,  agiam de 

forma conservadora, procuravam se identificar com o novo segmento onde se inseriam e 

reproduziam os valores dominantes. Tal foi,  por exemplo, o caso das mulheres forras e 

comerciantes que examinaremos a seguir. As primeiras procuravam esquecer seu passado 

escravista, enquanto os últimos buscavam apagar o estigma de mecânicos e cristãos-novos 

que  os  identificava.  Tanto  em  vida,  quanto  na  morte,  reuniram  os  elementos  que 

conferissem nobreza e os inserissem no mundo branco, português e livre.

Este artigo pretende analisar os ritos fúnebres de comerciantes e mulheres forras nas 

Minas  setecentistas,  procurando  aproximações  e  peculiaridades.  Foram  estudados  os 

testamentos de vinte e quatro mulheres forras que viveram no Tejuco e quarenta e oito 

comerciantes de diversas localidades da Capitania3. O número restrito de testamentos de 

negras  forras  se  deveu  à  exiguidade  das  fontes.  Analisados  extensivamente  todos  os 

registros de óbitos encontrados no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Diamantina e 

os fundos da Biblioteca Antônio Torres e Fórum do Serro foram levantados o pequeno 

número de vinte e quatro testamentos. É preciso salientar que são em número proporcional 

ao conjunto de testamentos encontrados para a população livre, que são também pouco 

numerosos.  Os testamentos de comerciantes foram retirados  do conjunto de duzentos e 

2 REIS, João José. A morte é uma festa.
  CAMPOS,  Adalgisa. Pompa, escatologia e artes na cultura colonial mineira.
3 Lista completa encontrasse no final do artigo.
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doze negociantes que se estabeleceram nas Minas na primeira metade do século XVIII que 

foram  fontes  da  pesquisa  Homens  de  Negócio4 e  se  referem  àqueles  que  deixaram 

informações  sobre  ritos  fúnebres  e  participação  em  Irmandades.  Apesar  de  número 

reduzido, outros indicativos como origem, cor, estado civil, tipo de negócio, que seguiam 

os padrões apresentados para o conjunto, demonstraram que eles podem ser representativos 

para se analisar os comportamentos perante a morte desta camada.

Em segundo lugar, é preciso clarear porque da escolha de negras forras tejucanas e 

comerciantes. Este trabalho visou ampliar a compreensão da inserção de Chica da Silva na 

sociedade mineira e para isto estendeu o estudo para outras mulheres forras  que habitaram 

o arraial do Tejuco no mesmo período5.  As forras carregavam um triplo estigma: da cor, do 

gênero feminino e da condição de ex-escravas, por isto um estudo comparativo deveria 

tomar  como  grupo  de  análise  o  seu  oposto:  o  homem  branco,  português  e  livre.  Os 

comerciantes  em sua  grande  maioria  apresentavam este  perfil,  mas,  como nos  demais 

grupos  ocupacionais,  não  de  modo  absoluto.  Por  outro  lado,  os  comerciantes  se 

aproximavam do grupo das forras por também carregarem estigmas sociais, pelo fato de 

serem associados aos cristãos-novos e mecânicos.

QUADRO I
Perfil étnico das mulheres forras e comerciantes

MULHERES FORRAS COMERCIANTES
Perfil étnico No. % No. %

Branco 0 0 44 91,6
Negro 18 75,0 2 4,2

Pardo/ Cabra 6 25,0 0 0
Sem  inform. 0 0 2 4,2

TOTAL 24 100,0 48 100,0
( Fonte: Testamentos listados no final.)

Comecemos  analisando  o  perfil  étnico  das  mulheres  forras  e  comerciantes  que 

deixaram testamentos nas Minas, durante o período estudado. Obviamente, as mulheres 

forras eram de cor mas, ao contrário do que se poderia pensar, havia a predominância de 

negras,  principalmente  africanas  (62,5%),  em detrimento  das  crioulas6 e  das  pardas  ou 

4 FURTADO, Júnia F. Homens de negócio, p.24.
5 FURTADO, Júnia F. Chica da Silva: o avesso do mito.
6 Crioulas: negras, filhas de africanos nascidas no Brasil. A terminologia utilizada neste artigo foi a da 
documentação consultada onde parda aparece como sinônimo de mulata.
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mulatas nascidas no Brasil. A alforria esteve, portanto, acessível tanto às negras quanto às 

mulatas, não tendo a mestiçagem contribuído significativamente para torná-la mais fácil. O 

perfil étnico dos comerciantes era exatamente o oposto, saliente-se que não se tratava do 

conjunto da classe mercantil da época, pois o pequeno comércio de morros era dominado 

pelos negros e mulatos, principalmente mulheres. Tratava-se da porção de comerciantes 

que deixou testamentos e portanto identificava-se com os estratos mais altos da sociedade. 

Entre eles, predominavam os brancos portugueses (79,1%) e nascidos no Brasil (14,5%), os 

mulatos  eram inexistentes,  e  somente  duas  comerciantes  eram mulheres.  Rosa Correia, 

africana, e Antônia Nunes dos Anjos, preta, nascida na Bahia, que comerciava escravos, 

eram ambas forras e moradoras em Sabará7.

Os  comerciantes  que  deixaram  testamentos  eram  brancos  e  em  sua  maioria 

portugueses,  dedicados  ao  comércio  atacadista  e  varejista,  geralmente  possuindo 

estabelecimentos fixos. Esta parcela se enriquecia com o comércio e procurava ter acesso 

aos  símbolos  de  dignificação  social  e  reconhecimento  numa  sociedade  escravista  que, 

portanto, desprezava o trabalho, que era seu modo de viver. Por isto, procuravam os meios 

de se notabilizar, já que estes homens oscilavam entre o reconhecimento do novo papel 

social que ocupavam e a total exclusão, identificados genericamente como cristãos-novos e 

mecânicos. As fronteiras que demarcavam os dois mundos eram muito tênues e, por isso, os 

homens  de  negócio  se  esforçavam  por  acumular,  em  vida,  os  símbolos  de  prestígio 

propiciados pelo enriquecimento pessoal. A inserção nas Irmandades e a garantia de um 

enterro com pompa e luxo deveriam eternizar na morte o lugar de destaque que almejaram 

e alcançaram em vida. 

As mulheres forras eram mais estigmatizadas: nasceram escravas, eram mulheres e 

de cor. Sua inserção na sociedade era por isto mais difícil, mas nas Minas as condições do 

povoamento  favoreceram  sua  ascensão,  já  que  a  população  era  predominantemente 

masculina e as mulheres brancas quase inexistentes. Coabitando com homens brancos ou 

vivendo livremente nas ruas de pequenos serviços, estas mulheres conseguiram em grande 

número  se  libertarem,  e  buscaram ocupar  um novo  papel  social,  apagando  o  passado 

escravista  que  as  desclassificava  perante  a  sociedade  branca.  Para  isto,  acumulavam 

patrimônio,  compravam  escravos,  viviam  da  mineração,  da  agricultura  e  pecuária,  de 

7 Sabará. Museu do Ouro. Casa Borba Gato. (MO.CBG). Testamento L65(11).f. 7v-11.
   MO.CBG. Testamento l7(13). F.15v-18.

4



rendas e procuravam deixar para sua prole melhores condições de vida, distanciando-se aos 

poucos da memória do cativeiro. 

Maria da Encarnação8, natural da Costa da Mina, foi trazida como escrava para a 

Bahia, onde foi batizada. Foi vendida no Serro do Frio para Pedro Mendes, mas amasiou-se 

com Domingos Alves Maciel,  que a tendo em seu poder,  comprou-a por cento e cinco 

oitavas de ouro e a libertou. Declarou que nunca se casara nem tivera herdeiros, deixando 

sua alma por herdeira, garantindo os ritos necessários ao perdão de seus pecados e elevação 

de  sua  alma.  A  casa  em  que  morava  possuía  inclusive  um  oratório  particular,  luxo 

encontrado em pouquíssimas casas do arraial. Além desta, possuía mais outras três casas 

alugadas, que lhe proporcionavam boa renda mensal.  Estas últimas deixou à Ordem da 

Terra Santa da qual era irmã.  Esta Irmandade tinha como objetivo libertar os lugares santos 

das  mãos  dos  infiéis  e  fazer  parte  desta  agremiação  era  importante  mecanismo  de 

exteriorização da boa situação social do irmão. Declarou possuir seis escravos, sendo que 

as mulheres garantiam renda à proprietária lavando roupa no arraial.

A  historiografia  mineira  tendeu  a  salientar  a  desclassificação  a  que  estavam 

submetidas estas mulheres, muito freqüentemente se entregando à prostituição, ao pequeno 

comércio  de  tabuleiro.  Tal  ênfase  ocorreu  sobretudo  devido  à  natureza  das  fontes 

escolhidas,  principalmente  as  devassas  eclesiásticas  e  as  ordens  das  autoridades 

metropolitanas9. No entanto, apesar do universo da desclassificação ter sido realidade para 

parte, ainda que majoritária, destas mulheres, não o era para o seu total. Ao incorporar os 

testamentos  como fonte  documental  descortinam-se  um sem número  de  possibilidades, 

como o acúmulo de pecúlio e o acesso ao universo cultural e econômico da elite branca, do 

qual Chica da Silva foi o caso exemplar mais conhecido10. 

No  caso  do  Tejuco,  note-se  que  o  conjunto  das  negras  forras  que  deixaram 

testamentos tendeu a imitar o restante da população livre em vários aspectos, inclusive nas 

formas de sobrevivência e acumulação. O sistema de contratos,  que vigorou de 1739 a 

1771,  e  o  posterior  monopólio  real  da  extração  dos  diamantes,  que  sobreviveu  à 

Independência, impediram que a população tivesse livre acesso às lavras diamantíferas, aí 

8  Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Diamantina. (AEAD). Livro de Óbitos 1753-1770. Caixa 350. 
F.34-35.
9 FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória.
10 PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII.
     Para a Bahia do século XIX ver: MATOSO, Kátia Q. Bahia, séculoXIX.
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excluindo as de natureza puramente auríferas. A sociedade encontrou formas lucrativas de 

sobreviver  a  esta  peculiaridade,  tratou  de  alugar  seus  escravos  aos  que  exploravam as 

lavras, tendo sido esta atividade rendosa e estável, chegando a gerar juros da ordem de 16% 

ao ano. Torna-se difícil caracterizar as atividades a que se dedicavam estas mulheres, mas 

percebe-se que viviam basicamente do trabalho de seus escravos, sejam empregados em 

pequenos serviços, na mineração ou na agricultura, como era costume na região.

2. Transitoriedade da vida

Nas  Minas,  a  proibição  da  instalação  das  Ordens  Primeiras  fez  com  que 

florescessem  as  Irmandades  leigas,  por  meio  das  quais  os  homens  expressavam  sua 

religiosidade. As Irmandades ou Ordens Terceiras foram responsáveis por todas as questões 

religiosas, como a construção dos templos, organização das missas e procissões, difusão do 

culto aos santos e organização dos ritos fúnebres. Pertencer a uma delas era, pois, essencial 

para  a  organização  e  identificação  dos  homens  nos  núcleos  urbanos  que  iam  se 

constituindo. Elas não eram exclusivas dos brancos, mas reuniam também negros e mulatos 

e, então, eram reflexos das estratificações raciais e sociais locais. 

As Irmandades serviam para o reconhecimento dos lugares sociais de cada um no 

seio da comunidade, e eram locais para exercício de uma série de direitos, inclusive o de ser 

enterrado, na medida que as tumbas,  localizadas dentro das Igrejas,  pertenciam e eram 

administradas por elas. Entre os direitos oferecidos aos irmãos, estava a garantia de uma 

série de sufrágios na hora da morte, como a celebração de missas, os gastos com o enterro, 

o direito de ser enterrado com o hábito da ordem, ritos de passagem que deviam assegurar a 

salvação da  alma do irmão.  Indispensáveis,  elas  procuravam sobretaxar  aqueles  que se 

tornavam irmãos apenas na hora da morte. Por não pertencer a nenhuma Irmandade no 

arraial do Tejuco, onde residia, a negra forra Josefa Dias teve que determinar que seus 

testamenteiros definissem as condições em que seria enterrada11. Foi, provavelmente, o que 

aconteceu  também com o  comerciante  Rafael  Monteiro  Heires,  que  instruiu  que  fosse 

sepultado “com o hábito mais pronto que houver”12.

Entre as vinte e quatro mulheres forras estudadas, apenas Josefa Dias não pertencia 

a qualquer Irmandade (4,1%). Foi enterrada na Igreja do Rosário do arraial do Tejuco, com 

11  AEAD. Livro de Óbitos do Tejuco. 1793-1811. Caixa 521. F.76v-79.
12  MO.CBG. Testamento.  L2(6). F.70v-76v.
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missa  de  corpo  presente  e  esmola  de  um  quarto  de  vela  para  os  sacerdotes  que 

acompanharam os serviços13. Ao contrário do que se poderia pensar, entre os comerciantes 

foi muito mais freqüente a ausência nos testamentos de qualquer referência à Irmandade 

filiada. Doze deles, representando 25%, não pertenciam a nenhuma delas e, em geral, eram 

homens, brancos, de origem portuguesa, o que não pode ser compreendido como sintoma 

de desclassificação social, como se percebe pelos Quadros II e III. 

Também se poderia pensar que o menor número de filiação às Irmandades entre os 

comerciantes seria sintoma da itinerância a que muitos estavam sujeitos, porém, apenas 

Manoel Madureira  Pinto era viandante do Caminho Velho,  comerciando para as Minas 

principalmente cavalos14. A maioria era como o Capitão José Tavares Pereira, português, 

que tinha loja de secos em Roça Grande15; ou o Alferes José Teixeira de Macedo, morador 

do Papagaio, que tinha uma sociedade para comerciar bois e pediu que fosse enterrado na 

Igreja de Santo Antônio, “acompanhado das Confrarias que houver”16. 

QUADRO II
Gênero e Cor dos comerciantes sem registro de filiação à Irmandade

GÊNERO E COR No %
Homens e brancos 11 91,7
Mulher e negra 1 8,3
TOTAL 12 100

(Fonte: Testamentos de comerciantes listados no final.)

QUADRO III
Origem e tipo do negócio dos comerciantes sem registro de filiação à Irmandade

ORIGEM No % TIPO DO NEGÓCIO No %
Portugal 10 83,4 Loja 6 50,0
Brasil 1 8,3 Estoques sem espec. 5 41,7
África 1 8,3 Volante 1 8,3
TOTAL 12 100 TOTAL 12 100

(Fonte: Testamentos de comerciantes listados no final)

Neste  sentido,  percebe-se  que  a  situação  social  desfavorável  a  que  as  mulheres 

forras estavam submetidas levou-as a se esforçarem mais a procurarem em vida fazer parte 

das instituições que garantiam reconhecimento e participação dentro da sociedade local. Ao 

contrário,  os  comerciantes,  brancos,  livres,  em  geral  portugueses  não  tinham  tanta 

necessidade  de  afirmação.  Na  hora  da  morte,  as  mulheres  forras  não  se  furtavam  de 
13  AEAD. Livro de óbitos do Tejuco.  Caixa 521. F. 76v-79.
14  MO.CBG. L2(6). F.80v-83.
15  MO.CBG. Testamento L12(9). 
16  MO.CBG. L8(16). F.113v-129v.
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relacionar minuciosamente, em seus testamentos, as Irmandades às quais eram afiliadas, 

que lhes protegera em vida e assim garantiam os ritos a que tinham direito. Francisca da 

Silva de Oliveira, a famosa Chica da Silva, morreu no Tejuco em fevereiro de 1796 e, 

demonstrando  o  lugar  social  que  alcançara,  foi  enterrada  no  corpo  da  Igreja  de  São 

Francisco de Assis, cuja Irmandade era reservada e congregava a elite branca local17. Teve 

ofício de corpo presente, com a presença de todos os sacerdotes do arraial e seu corpo foi 

acompanhado à sepultura por todas as Irmandades de que era irmã18. Neste ano, somente na 

Igreja das Mercês, foram rezadas quarenta missas por sua alma, seguindo suas disposições 

testamentárias19.

Como as Irmandades procuravam ser rígidas em relação à qualidade e condição dos 

irmãos, analisar as que aceitavam as negras forras e os comerciantes como filiados, permite 

perceber a inserção destes homens e mulheres na sociedade local. Apreende-se pelo Quadro 

IV, que os comerciantes transitaram mais facilmente pelas Irmandades de brancos do que as 

mulheres forras. No entanto, quando se leva em consideração a etnia dominante entre os 

integrantes  de  cada  um  destes  grupos,  outras  considerações  podem  ser  feitas.  Os 

comerciantes  eram  majoritariamente  brancos  e  portugueses  (Quadro  I),  portanto  sua 

inserção  nas  Irmandades  que  congregavam  estes  elementos  era  natural.  Sua  maior 

preocupação era se filiar a uma Irmandade importante que imprimisse distinção social, pois 

precisavam apagar o fato de que o comércio era um ofício e, portanto, a maioria vivia de 

seu próprio trabalho. 
QUADRO IV

Perfil étnico das Irmandades das mulheres forras e comerciantes
Mulheres Forras Comerciantes

IRMANDADE No % No %
De brancos 19 38,8 57 91,9
De negros 18 36,7 5 8,1
De pardos 12 24,5 0 0
TOTAL 49* 100 62* 100

* O total é superior ao número de 24 e 48 testadores, porque vários participavam de mais de uma Irmandade.
 ( Fonte: Testamentos listados no final.)

 Entre as Irmandades de brancos, as que faziam maiores exigências para ingresso e 

impunham contribuições altíssimas selecionavam melhor os irmãos e mantinham um nível 

elevado  entre  seus  associados  e,  com  esta  atitude,  se  distinguiam  na  comunidade.  A 
17  AEAD. Livro de óbitos de São Francisco. Cx.350. f.55
18  AEAD. Livro de óbitos do Tejuco. Caixa 521. F.73v
19  AEAD. Livro de Missas para falecidos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês. Caixa 520.
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Irmandade  do  Santíssimo  de  Mariana,  por  exemplo,   excluía  os  “judeus,  mulatos  e  

hereges”20. A das Almas de Vila Rica exigia que “os irmãos que se houverem de aceitar  

nessa Irmandade serão conhecidos como cristãos-velhos de limpo sangue, sem rumor em  

contrário”21. No entanto, Manoel Gomes de Carvalho, homem de negócio em Vila Rica, 

apesar de preso pela  Inquisição em 1734 como cristão-novo, pertencia à Irmandade do 

Santíssimo22.  Também contrariando os estatutos, Frutuoso dos Santos, vendedor de panelas 

em  Vila  Rica,  era  irmão  de  Nª  Sª  das  Almas,  sinal  de  que  ali  ingressara  buscando 

distinção23.

As forras tiveram participação em Irmandades tanto de  brancos, quanto de mulatos 

e  negros.  Apesar  da  cor,  conseguiram  se  inserir  em  Irmandades  onde,  por  princípio, 

estariam excluídas. Olhando por esta perspectiva, o número muito próximo, entre elas, de 

entradas  em associações  que  reuniam brancos,  negros  e  mulatos,  demonstrou  não  sua 

menor possibilidade de se inserissem favoravelmente na sociedade, mas as possibilidades 

de mobilidade que lhe estavam abertas. Número significativo de filiações, representando 

36,7% do total, era à Irmandade do Rosário, que reunia os negros do Tejuco, distribuídas ao 

longo de todo o período. Mas também cinco comerciantes apareceram filiados à Irmandade 

do Rosário. Cristovão Fernandes da Silva, que emprestava dinheiro a juros em Caeté, devia 

à Irmandade de Nossa Senhora dos Pretos de Santa Bárbara24.

Entre as testadoras foi mais comum a participação em Irmandades brancas até a 

década de 60. Neste período, concentram-se onze filiações do conjunto de dezenove, sendo 

seis à Irmandade das Almas, uma ao Santíssimo e quatro à Terra Santa. Por estes dados, 

percebe-se  que,  ao  contrário  do  que  tenderíamos  a  pensar,  foi  mais  fácil  penetrar  nas 

Irmandades brancas nos anos logo posteriores ao início do povoamento da região, o que se 

intensificou a partir dos anos 30. Isto era o reflexo da conformação da sociedade mineira 

durante  os  setecentos.  Inicialmente,  apesar  da  sociedade  ser  menos  estratificada,  era 

marcada pela maior fluidez e indistinção entre brancos e mulatos. Isto acontecia porque o 

número de brancos era muito pequeno, o que dificultou inclusive o preenchimento dos 

20  SALLES, Fritz Teixira, 1963. p.43.
21  Ibidem. p.38.
22   NOVINSKY, Anita, 1976. p.188.
23  OURO PRETO. Museu da Inconfidência. Arquivo Histórico da Casa do Pilar. (MI.AHCP). Cód.43. Auto 
507.
24   MO.CBG. Testamento. L4(09). f.24-34.
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cargos das Câmaras, que deviam ser exclusivos dos homens brancos. Jacinta da Siqueira, 

Josefa da Costa, Bernardina Maria da Conceição, Chica da Silva e Antônia de Oliveira 

Silva,  todas  pardas,  eram irmãs  das  Almas,  sendo  as  duas  últimas  também filiadas  à 

Irmandade da Terra Santa25.

Na primeira  metade  dos  setecentos,  as  Irmandades  do  Santíssimo eram as  mais 

importantes nas Minas, pois congregavam como irmãos a elite branca e proprietária. Eram 

também comuns, as da Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Reino, a do Senhor Bom 

Jesus do Matosinhos, cultuada no norte de Portugal e a das Almas. Dezesseis comerciantes 

(25,8%)  faziam parte das Confrarias do Santíssimo e buscavam desta forma se inserir na 

elite colonial. Mathias Crastro Porto, o mais rico comerciante de Sabará, legou-lhe uma 

esmola  para  fazer  o  seu  sacrário  na  Igreja  Matriz  de  Roça  Grande,  onde  deveria  ser 

sepultado, por ser seu irmão26. Francisco Roiz de Britto, negociante em Itaubira, pediu que 

fosse enterrado na Igreja Matriz de Nª Sª da Boa Viagem, “em uma das sepulturas da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento”, da qual era sócio, sendo seu “corpo amortalhado 

em o  hábito  de  São  Francisco  (...)  e  se  dará  a  esmola  costumada”27.  O  comerciante 

Lourenço Pires de Carvalho pediu para ser enterrado na Igreja Matriz, sinal de que era 

irmão dessa Confraria28. No Tejuco, Dona Francisca da Silva de Oliveira, como era sempre 

tratada, como sinal de sua distinção, era irmã do Santíssimo Sacramento29. Entrou também 

nas Irmandades da Terra Santa30, contribuindo até um ano antes de sua morte; das Mercês31; 

de Nossa Senhora Rosário; de São Francisco de Assis32 Almas e Nossa Senhora do Carmo 

da Vila do Príncipe.

Tanto entre os comerciantes quanto entre as forras, era comum a filiação a várias 

Confrarias,  o  que  denotava  importância  e  conferia  distinção.  Entre  os  comerciantes, 

generalizaram-se as filiações às Almas (17), Santíssimo (16) , Nossa Senhora do Carmo (8), 

Rosário (5) e São Francisco (4). Entre as forras foram dominantes Rosário (18), Mercês (9), 

Alma (7) e Terra Santa (5). Isabel Gomes Pereira, parda, filiara-se no Tejuco às Irmandades 

25   Fórum do Serro. Livro de Registros de Testamentos de 1751. F.33v-38v. e AEAD. Caixa 350. F.32v; 34-
35; 38v-40.
26   MO.CBG. Inventário e Testamento. Cx.2. Avulsos.
27   MI.AHCP. Cód.47. Auto 576.
28   MI. AHCP. Cód.93. Auto 1140.
29   AEAD. Livro da Fabriqueira da Capela de Santo Antônio. Cx.509. f.3.
30   AEAD. Livros dos Irmãos da Terra Santa no Tejuco. Caixa 509. F.119.
31   AEAD. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês. Cx.520. f.20
32   AEAD. Livros de Óbitos. Ordem 3ª de São Francisco. Cx.350. f.55.
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das Almas, Amparo e Terra Santa33.  Manoel Gomes de Carvalho, comerciante em Vila 

Rica, afirmou em seu testamento que devia perto de 100 oitavas de ouro às Irmandades do 

Santíssimo, Almas, Passos e São Sebastião daquela vila34.

A  sociedade  da  segunda  metade  dos  setecentos  foi  caracterizada  pela  maior 

estratificação, resultante da generalização das relações consensuais entre brancos, mulatos e 

negros e do maior acesso às alforrias. Por isto mesmo, tendeu a se organizar de forma mais 

hierárquica e menos fluida, demarcando melhor as diferenciações de cor e  status entre a 

camada de libertos. Houve, consequentemente, uma maior preocupação da elite branca e 

livre de se distinguir da camada de mulatos e libertos que proliferava nos arraiais. Esta 

tensão resultou na criação das Irmandades de São Francisco e Nossa Senhora do Carmo, 

que pretendiam ser restritas  aos estratos mais altos.  Como exemplo,  Francisco Roiz de 

Britto era irmão terceiro de São Francisco e do Santíssimo Sacramento35.  

Mesmo com os estatutos discricionários, também as forras, apesar do estigma da 

cor, conseguiram entrar nestas duas Irmandades. Em 1815, a negra Ana da Encarnação 

Amorim era irmã do Rosário, Mercês e São Francisco de Assis, revelando o trânsito social 

que a condição de forra lhe abria. Ignês de Santa Luzia, mulata, filha natural de uma branca 

chamada Maria da Conceição, pertencia à pretensa seleta Irmandade do Carmo do Tejuco. 

As autoridades que registraram a abertura de seu inventário trataram-na por Dona, sinal de 

que não era uma qualquer no arraial e, certamente, a cor de sua mãe facilitara sua aceitação.

Por outro lado, com o aumento do número de mulatos proliferaram as Irmandades 

que os congregavam, como as da Mercês,  associada à libertação dos cativos,  e  de São 

Francisco do Cordão. No Tejuco, isto resultou na construção da Igreja do Amparo (1756) e 

Mercês  (1772).   Efetivamente,  enquanto  entre  os  comerciantes  não  houve  filiações  a 

Irmandades de mulatos, a partir de 1766, começaram a aparecer entre as mulheres forras 

filiação a estas duas. No entanto, das dez testadoras que afirmaram pertencer a elas, oito 

eram  negras,  sendo  sete  africanas  e  uma  brasileira.  Somente  duas  eram  efetivamente 

mestiças: Rita Paes Gouveia36 e Gertrudez Angélica da Glória37. Pode-se perceber que, na 

prática, os estatutos excludentes das Irmandades nem sempre valiam, pois na sociedade em 

33   AEAD. Caixa 350. F. 84v-85v.
34   NOVINSKY, Anita, 1976. p.188.
35   MI.AHCP. Cód. 47. Auto 576. 
36   AEAD. Caixa 521. F.35-35v.
37   AEAD. Caixa 521. F.70-70v.
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contínua  transformação  das  Minas,  outros  sinais  exteriores  de  riqueza  e  importância 

relaxavam e invertiam sua rigidez hierárquica. Um dos mecanismos de exteriorizar esta 

transformação  do  status pelas  forras,  fossem  negras  ou  mulatas,  era  participar  de 

Irmandades que congregassem majoritariamente outros segmentos sociais. Rita Vieira de 

Matos, negra mina, deixou de esmola para a imagem do Divino Espírito Santo da Capela do 

Amparo de seis oitavas de ouro e era também irmã das Mercês e do Rosário38.

Vários comerciantes  pertenciam a mais de uma Confraria  e alguns  eram irmãos 

também na Bahia ou Rio de Janeiro. João Freire de Macedo era filiado à Confraria de São 

Francisco, Santos Passos e Santíssimo, todas na Bahia39. Cristoval Fernandes da Silva, que 

emprestava  a  juros,  era  confrade  de  Nossa  Senhora  do  Carmo  na  Bahia;  irmão  do 

Santíssimo Sacramento em Caeté; de Santo Antônio em Santa Bárbara; dos Lugares Santos, 

do  Rosário  dos  Pretos  e  do  Rosário  dos  Brancos40.  O  mesmo  aconteceu  com  muitas 

mulheres forras, como Antônia de Oliveira Silva, parda, que era irmã das Almas e da Terra 

Santa  no  Tejuco  e,  na  Bahia,  de  onde  era  natural,  pertencia  às  do  Carmo  e  de  São 

Francisco, as quais deixou esmolas para a celebração de duzentas missas em intenção de 

sua alma nos conventos destas Ordens na cidade de Salvador41. 

Ocupar  cargos  administrativos  nas  Mesas  diretoras  das  Confrarias  demonstrava 

importância social e, mesmo quando entre iguais, demonstrava sua ascendência no seio da 

comunidade.  Chica  da  Silva  foi  Juíza  na  Irmandade  das  Mercês42.  A  comerciante  em 

Tapanhoacanga, Maria de Freitas, foi Juíza da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

de Milho Verde, para a qual devia43. Agostinho Rodrigues, que emprestava dinheiro em 

Sabará, pertencia à Irmandade das Almas, tendo inclusive servido na Mesa44. Maria Martins 

Castanheira, por duas vezes, foi juíza da Mesa do Rosário, sinal de prestígio e distinção 

entre os irmãos45. 

3. Eternidade da morte

38   DIAMANTINA. Biblioteca Antônio Torres. (BAT). 1º ofício. Maço 65.
39   MO. CBG. Testamento. L1(1). F.118v-124.
40   MO.CBG. Testamento. L4(9). f.24-34.
41   AEAD. Caixa 350. F.162v-163.
42   AEAD. Entrada de Juizes e Juízas Irmandade Nossa Senhora das Mercês. Caixa 510. P.20.
43   MO.CBG. Testamento. L3(8). f.94v-101v.
44   MO.CBG. Testamento. L7(13). f.39-43.
45  AEAD. Caixa 521. F. 387v-388.
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A  salvação  da  alma  era  preocupação  central  que  impelia  os  católicos  a  se 

esforçarem para reunir,  em vida,  as condições necessárias para alcançá-la e,  segundo a 

Igreja Católica, esta era a recompensa aos bons cristãos, por suas caridades e boas obras. Os 

comerciantes e mulheres forras demonstraram em seus testamentos que procuravam, como 

pessoas  de  sua  época,  garantir  a  entrada  no  Paraíso.  Em  seus  testamentos,  buscavam 

cumprir todos os passos necessários para garantir a ascensão de suas almas. Joam Pereira 

Montalvão determinou que se  descontasse  “da minha fazenda os sufrágios  pela minha 

alma”46. 

Ao se filiar às Irmandades esperava-se ter direito a todos os sufrágios costumados 

entre os irmãos, como arcar com os gastos com o enterro, ser acompanhado por sacerdotes 

e pelos outros associados, celebração de missas, ser enterrado com o hábito da ordem e a 

concessão de esmolas e velas, entre outros. Francisco Roiz de Britto, irmão terceiro de São 

Francisco e do Santíssimo Sacramento determinou, em seu testamento, que se “farão todos 

os sufrágios que costumam fazer pelos mais irmãos”47. O mesmo determinou o Capitão 

Antônio de Matos Pereira, boticário em Mariana, “que desejava ver em seu enterro todas  

as  confrarias  de  que  é  irmão”48.   Agostinho  Rodrigues,  que  emprestava  dinheiro  em 

Sabará, pertencia à Irmandade das Almas, tendo inclusive servido na Mesa, determinou que 

todos os sufrágios de sua morte deveriam ser realizados “como é uso e costume dessa 

Irmandade”49. Cristoval Fernandes da Silva, após conceder várias esmolas ao Convento do 

Carmo da Bahia pediu para que se fizessem “todos aqueles sufrágios que os religiosos  

costumam fazer, ficando minha alma gozando todos os sufrágios e indulgências como se  

fosse religioso da mesma religião”50.

Durante o século XVIII,  era permitido que um terço dos bens ( a Terça )  fosse 

disposto como cada um aprouvesse, inclusive nomeando a própria alma por herdeira. Isto 

significava que os bens vinculados desta forma teriam que ser utilizados para pagar os 

sufrágios  necessários  ao  perdão  da  alma,  condição  para  alcançar  o  paraíso,  sendo  o 

principal mecanismo a realização de missas e a caridade. Quatro mulheres forras e cinco 

comerciantes instituíram a alma por herdeira e duas destinaram a Terça à Irmandade da 

46  MO.CBG. Testamento. L2(6). f.111-120v.
47  MI.AHCP. Cód. 47. Auto 576
48  MARIANA. Arquivo da Casa Setecentista. (ACS). Cód.71. Auto 1511.
49  MO.CBG. Testamento. L7(13). f.39-43.
50  MO.CBG. Testamento. L4(9). f.24-34.
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Terra  Santa.  A incidência  maior  entre  as  negras  forras  se  explicou  em parte  pelo  alto 

número de dezesseis testadoras sem descendentes diretos, representando 66,6%. Antônia de 

Oliveira Silva, parda sem filhos, nascida em Salvador na Bahia, determinou que sua mãe 

ainda viva fosse sua herdeira, reservando a Terça para sua alma51. Esta seria gasta de vários 

modos: deveriam ser celebradas quantas missas de corpo presente fossem possíveis, além 

de outras duzentas nos Conventos do Carmo e São Francisco da Bahia, além de trinta pelas 

almas do purgatório, a mesma quantidade pelas almas dos pais já falecidos e uma para um 

pobre defunto. 

Os testadores iniciavam encaminhando suas almas a Deus, Jesus Cristo e Santíssima 

Trindade e, para tanto, invocavam a intermediação de Nossa Senhora, de vários santos, 

especialmente os de seus nomes ou de suas devoções,  da Corte celestial  e de anjos da 

guarda,  a  quem  deixavam  várias  missas  para  serem  rezadas.  Foram  comuns  entre  os 

comerciantes as invocações a São Francisco, à Corte Celestial, à Nossa Senhora de Nazaré 

e  ao  Arcanjo  São  Miguel,  que  protegia  as  almas  do  purgatório.  As  mulheres  forras 

professaram mais freqüentemente devoção a Nossa Senhora do Rosário e da Conceição, 

mas  também  a  Santo  Antônio,  Senhor  do  Bonfim,  Santa  Rita  e  Santa  Tereza.  Eram 

invocados por todos, os anjos da guarda e o santo de seu nome. Antônia de Oliveira Silva, 

parda, deixou um frasco de azeite e uma oitava de ouro para o Senhor do Bonfim, uma 

toalha de bretanha com renda para Santa Rita, vinte e quatro mil réis para Nossa Senhora 

do Terço e determinou que fossem rezadas dez missas de valor de uma pataca aos santos de 

sua maior devoção52.

As devoções estavam expressas na cultura material e, muitas vezes, formavam parte 

do pecúlio das mulheres forras, por estarem materializadas em objetos de prata e ouro, que 

podiam ser  vendidos  ou  penhorados  quando  necessário.  Josefa  da  Costa  da  Visitação, 

Bernardina Maria da Conceição, Joana de Carvalho tinham imagens de Nossa Senhora da 

Conceição,  lavradas  em  ouro  e  penduradas  em  correntes,  sendo  que  a  primeira  tinha 

também um Menino Jesus, do mesmo metal. Maria de Azevedo possuía uma imagem da 

mesma santa, mas diferente das demais na forma de “uma lâmina de vidro”53. 

Os  oratórios  eram  freqüentes,  e  alguns  podiam  ser  simples,  quase  sem  valor 

51   AEAD. Caixa 350. F. 162v-163.
52  Ibidem.
53  BAT. Maço 58. 1º ofício.
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material, como o de Rita Vieira de Matos que também abrigava uma Nossa Senhora da 

Conceição e um crucifixo de latão54. Também podiam ser suntuosos, como as de Jacinta da 

Siqueira que possuía vários deles, com variadas e caras imagens: o primeiro era fechado, 

pintado e ostentava uma imagem de Cristo,  outro com Nossa Senhora das Mercês,  um 

terceiro com uma Santana com resplender de ouro, o quarto trazia Nossa Senhora com uma 

coroa de ouro e o último tinha a imagem de Santo Antônio com resplendor de prata55.

Significativa parte do espólio era gasta na celebração de missas, fossem elas de 

corpo presente, ou em memória de suas almas ou de entes queridos, pois creditava-se a elas 

grande poder de remissão de culpas. A crença no Purgatório criava um rito forçado de 

passagem para a elevação da alma. Era costume também celebrar missas pelas almas do 

purgatório e por escravos, para as quais também deixavam esmolas às igrejas onde seriam 

rezadas ou a instituições como as Irmandades. Ignácio Dias Cardoso, comerciante, ordenou 

que se rezassem duzentas missas de esmola em Ouro Branco; quinhentas no Rio de Janeiro, 

celebradas no convento de Santo Antônio e de Nª Senhora do Carmo, sendo cem nos meses 

subseqüentes e no mesmo dia de sua morte; mais cem pela alma de sua mãe e cem pelos 

seus escravos. Pagou também por uma “lâmpada de alumiar o Santíssimo Sacramento de 

sua freguesia”56. João Gonçalves Baptista pediu que se celebrassem duzentas missas pelas 

almas dos escravos que morreram em seu poder57. Jacinto Collares58 separou um por cento 

de  seus  bens  para  que  rezassem missas  para  as  almas  do  fogo do  Purgatório;  cento  e 

sessenta missas em favor de sua alma; quatrocentas missas pela do pai; quatrocentas pela da 

mãe e cem pela alma dos avós. Em geral, os comerciantes determinaram maior número de 

missas do que as forras, seu pecúlio era também muito maior. Entre elas,  Tereza Feliz 

dispôs que dez missas fossem celebradas na Matriz do Serro e vinte no arraial do Tejuco, 

divididas  entre  as  Igrejas  do  Carmo,  Mercês,  São  Francisco,  Bonfim e  Amparo,  nesta 

última em altar privilegiado59.

Os preços das missas em Minas eram relativamente altos, o que determinou que 

João Monteiro Baião, que possuía uma loja de fazenda em Santa Luzia, advertisse seus 

54  BAT. Maço 65. 1º ofício.
55 Fórum do Serro. Livro de Registros de Testamentos de 1751. F.33v-38v.
56  MI.AHCP. Cód.63. Auto 761.
57  MI.AHCP. Cód.67. Auto 802.
58  MO.CBG. Testamento.  L7(13). f.13-18.
59  AEAD. Caixa 521. F.48-49. 
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testamenteiros que “sendo meu falecimento nas Minas me digam vinte missas pela minha  

alma, com a brevidade possível, e sendo em povoado serão quarenta”60. 

Outros sufrágios serviam para notabilizar a  situação do morto,  como o lugar da 

sepultura na Igreja, ou o direito de ser carregado pelos irmãos e pelo provedor, ou ainda o 

número de capelães para o ofício de corpo presente. O mesmo João Monteiro Baião pediu 

que  sua “sepultura  podendo ser,  será  junto  da  porta  principal  da  Igreja,  da  parte  de  

dentro”61,  apesar  desta  posição  não  ser  muito  nobre.  Os  escravos  costumavam  ser 

enterrados  no  adro  e  aqueles  que  pagavam  ou  eram  juizes  de  Irmandades  tinham  o 

privilégio de serem enterrados nos altares. As mulheres forras e os comerciantes foram 

enterrados no corpo da Igreja, nas tumbas de suas Irmandades,  como Chica da Silva e 

mesmo Mathias Castro Porto, grande homem de negócio em Sabará onde possuía seis lojas 

diversas. Já Manoel Pereira Castro pediu que fosse enterrado na Matriz de Nossa Senhora 

da mesma vila, mas que, depois de um ano, fossem “depositados meus restos no convento 

dos capuchos no Rio de Janeiro”62.

Todos os enterros de mulheres forras foram realizados com pompa, isto é, servindo 

de sinais exteriores de dignificação. Maria Vaz da Conceição63 exigiu que sua missa de 

corpo presente fosse rezada por oito sacerdotes, Gertrudez Angélica da Glória64 pediu que 

fossem seis  os celebrantes e Inês Fernandes Neves65 que fossem em número de dez as 

missas de corpo presente. Bernardina Maria da Conceição66 se fez acompanhar de todos os 

sacerdotes  que  estivessem  no  arraial  por  ocasião  de  sua  morte.  Já  Maria  Martins 

Castanheira67 pediu  que  seu  corpo  fosse  acompanhado  de  seu  Reverendo  Pároco,  dois 

capelães  das  Irmandades  das  Mercês  e  Rosário  de  que  era  irmã e  mais  um sacerdote, 

posteriormente  dez  missas  seriam  rezadas  por  sua  alma  com  a  presença  de  todos  os 

capelães do arraial. Tereza Feliz reservou dois vinténs para cada pobre que acompanhasse 

seu corpo à sepultura e pediu que seu velório fosse realizado em casa68.

A mortalha era outro símbolo social exterior. Tanto comerciantes quanto mulheres 

60  MO.CBG. Testamento. L3(8). F.102-107.
61  Idem. Ibdem.
62 MO.CBG. Testamento. L5(11_. F.104v-113.
63   AEAD. Caixa 521. F.49v-50.
64   AEAD. Caixa 521. F.70-70v.
65   BAT. 1º ofício. Maço 26.
66   AEAD. Caixa 350. F.38v-40.
67   AEAD. Caixa 521. F.387v-388.
68   AEAD. Caixa 521. F. 48-49.
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forras tiveram preferência pelas mortalhas de São Francisco e Nossa Senhora do Carmo. As 

mortalhas eram caras e os que não se encontravam preparados para este gasto tinham que se 

contentar com um lençol. Agostinho Rodrigues pediu que fosse amortalhado num hábito de 

Nossa  Senhora  do  Carmo,  de  que  era  irmão,  mas,  não  havendo,  poderia  ser  de  São 

Francisco ou Santo Antônio69. Já João Vellozo de Carvalho, proprietário loja de fazenda, 

precavido, pediu que fosse “amortalhado no hábito de Nossa do Carmo, que em meu poder  

tenho”70. Vicente Leal da Silva, boticário em Vila Rica, recomendou que seu corpo fosse 

amortalhado com o hábito de São Francisco e enterrado na Igreja Matriz de Antônio Dias, 

em Vila Rica, com missa de corpo presente e mais cinqüenta missas encomendando sua 

alma.  Afirmou  que  era  membro  da  Irmandade  do  Santíssimo  Sacramento,  de  Nossa 

Senhora da Conceição, de São Gonçalo das Almas e de Santo Antônio e então seu corpo 

deveria ser acompanhado pelos irmãos, pelo Provedor e Juízes Ordinários71. 

Com  exceção  de  Maria  Vaz  da  Conceição72,  que  pediu  que  seu  corpo  fosse 

amortalhado num hábito de lã, e Isabel da Silva73, cujo corpo foi enrolado num lençol, todas 

as demais foram enterradas vestindo o hábito de São Francisco ou Na.  Sa.  Carmo, com 

predominância para o primeiro. A negra Maria Martins Castanheira74 determinou que se lhe 

enrolasse na cintura o cordão de São Francisco das Chagas, santo protetor dos pardos. Mas 

também  o  Alferes  José  Teixeira  de  Macedo,  que  comerciava  gado,  pediu  que  fosse 

enterrado na  Igreja  de  Santo  Antônio,  amortalhado em um lençol  e  acompanhado das 

Irmandades que ali estivessem75.

Os comerciantes também procuraram determinar que a pompa cercasse seus últimos 

momentos. Porém, encontraram dificuldades aqueles que se deslocavam freqüentemente 

pelos  caminhos,  em  negócios.  Por  isto,  os  testamentos  de  viandantes  revelavam  a 

inquietação de não estarem amparados por uma Irmandade no momento de suas mortes e, 

mais que as mulheres forras, tiveram dificuldades em garantir os sufrágios adequados na 

hora de sua morte. Os comerciantes volantes, por exemplo, demonstraram a preocupação 

em não encontrar a Igreja ou um hábito adequado para o enterro e muitos tiveram que se 

69  MO.CBG. Testamento. L7(13). F.39-43.
70  MO.CBG. Testamento. L4(9). f.88v-97.
71  MI.AHCP. Cód.137. Auto 1719.
72   AEAD. Caixa 521. F.49v-50.
73   AEAD. Caixa 521. F.79v-80.
74   AEAD. Caixa 521. F.387v-388.
75  MO.CBG. Testamento. L8(16). f.113v-129v.
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contentar com um lençol. Mais temor provocava a morte em pleno sertão, onde não haveria 

condição de garantir os sufrágios adequados. Simão Alves Ferreira, apesar de pertencer à 

Irmandade das Benditas Almas em Morro Vermelho, pediu que “em qualquer parte da  

América seja meu falecimento, será feito meu enterro do modo e Igreja mais conveniente”; 

que  lhe  ministrassem  “o  Santíssimo  Sacramento  da  penitência,  (...)  livrando-me  das  

tentações do Demônio” e perdoassem a quem ofendera em vida e o enterrassem com o 

hábito de São Francisco e “na falta outro qualquer”76. Joam Pereira Montalvão, viandante 

da barra do Rio das Velhas, determinou que lhe sepultassem “na Matriz ou Igreja mais 

próxima onde for meu falecimento”, onde deveria ser rezada uma missa de corpo presente, 

pagando-se as esmolas aos sacerdotes que forem encontrados e puderem acompanhar o 

corpo77. José Ribeiro Manso, que fazia carregações para o sertão, afirmou que seu corpo 

deveria ser “sepultado na Matriz, na paragem onde falecer, na capela mais próxima que  

houver e será meu corpo amortalhado com um hábito de Santo Antônio e, na falta deste  

(...)  amortalhado em um lençol”78.  Por sua vez,  Jeronimo da Costa  Valle esperava que 

morresse na Bahia, onde poderia ser enterrado no Convento do Carmo, onde era irmão, 

mas, consolava-se resignado que “sendo em outra qualquer parte, se fará conforme a terra 

o permitir e será sepultado donde for mais conveniente”79.

O momento da morte era também momento de contrição, arrependimento, por isto 

esmolas eram deixadas para santos e entes queridos, e promessas eram feitas para remissão 

das culpas. Cristoval Fernandes da Silva, que emprestava dinheiro a juros em Caeté, deixou 

“à Irmandade de Nossa Senhora dos Brancos (...)  para douramento do retábulo”, para 

missas pelas almas de seus escravos mortos, e determinou que seu filho fosse “cumprir a 

romaria que prometi para os santos, com esmolas, dizendo uma missa para cada um nas  

suas capelas”80. Manoel Ferreira Leal, viandante, deixou também várias esmolas para os 

santos de sua devoção:  à  Nossa Senhora das  Almas,  para o  ornato de sua imagem; às 

Nossas Senhoras da Piedade e da Barroquinha, para decorar de seu altar e ao “glorioso São 

Félix”, para seu azeite81. Também as mulheres forras seguiram o mesmo comportamento, 

76  MO.CBG. Testamento.  L2(06). f.98v-103v.
77  MO.CBG. Testamento.  L2(06). f.111-120v.
78  MO.CBG. Testamento.  L7(13). f.104v-112.
79  MO.CBG. Testamento. L3(8). f. 107-116.
80  MO.CBG. Testamento. L4(9). f. 24-34.
81  MO.CBG. Testamento. L3(8). f. 116v-126v.
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em benefício dos santos,  Irmandades e pobres,  parentes ou entes queridos,  mas ao fim 

revertidos à própria alma. Tereza Felix deixou um laço de ouro, seu bem mais valioso,  para 

Nossa  Senhora  do  Rosário,  Maria  de  Azevedo  deixou  sua  casa  para  a  Irmandade  do 

Amparo e Maria de Souza Encarnação legou para Irmandade da Terra Santa as que tinha 

alugadas.

Ao contrário do que se poderia esperar, foi a itinerância e não o nascimento em 

condições  desfavoráveis,  que  contribui  mais  significativamente  para  a  diminuição  da 

pompa.  Comerciantes  fixos  e  mulheres  forras  encontraram na  hora  da  morte  todas  as 

condições  para  exteriorizar  a  importância  que  alcançaram em vida,  em detrimento  dos 

mercadores volantes. O novo mundo e principalmente o  rush minerador abriam espaços 

para a mobilidade social, apesar das tendências hierárquicas da sociedade. A ascensão dos 

estratos  sociais  de  forros,  mulatos  livres  e  comerciantes  levou,  na   prática,  a  que  os 

estatutos excludentes das Irmandades mineira fossem burlados. Se a escravidão e o viver do 

trabalho das próprias  mãos eram fatores de segregação,  a  conquista  da liberdade pelas 

forras e o enriquecimento dos comerciantes mudava-lhes a condição e, independente do 

nascimento,  homens  e  mulheres  buscavam e  tornavam públicos,  na  hora  da  morte,  os 

símbolos que os dignificavam, ao mesmo tempo que garantiam sua salvação. 
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