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INTRODUÇÃO

A partir dos anos 80, as pesquisas sobre escravidão no Brasil começaram, a partir 

da análise de novas fontes, a abrir outras perspectivas para a compreensão da vida dos 

escravos. Os cativos que até então eram considerados apenas como mercadoria, ou força 

de trabalho, passaram a serem vislumbrados em outros aspectos do cotidiano, tais como 

em suas relações cotidianas, familiares, em seu universo religioso, entre outros, e isso fez 

com que os estudiosos pudessem afirmar que os escravos foram sujeitos participantes do 

processo histórico no qual estavam inseridos, e não apenas mera mão-de-obra1. Alguns 

desses  novos estudos  têm se  dedicado à  análise  da  diferenciação dos  povos africanos 

trazidos pelo tráfico, dada a importância desta questão para o entendimento das vivências 

escravas. Partindo de análises minuciosas focadas nas vivências dos africanos do outro 

lado  do  Atlântico,  historiadores  têm  percebido  que  as  nações atribuídas  pelos 

colonizadores aos escravos africanos no circuito do tráfico, tais como: angola, benguela, 

nagô, mina, jeje, entre outras, tiveram impacto significativo na vida desses cativos e nas 

suas formas de reorganização no Novo Mundo.2

Este  trabalho  que  se  apresenta  pretende  tratar  dessas  resignificações  étnicas 

promovidas pelo tráfico, em Vila Rica, nas décadas de 1760 e 1770. A nossa fonte para 

analisar a formação e inserção desses grupos será os registros de óbitos da Igreja Matriz de 

Antônio  Dias3 por  ser  considerada  uma  fonte  valiosa  para  estudos  populacionais.  Os 

chamados registros paroquiais,  quais  sejam, batismo,  casamento e  óbito,  cumpriam na 

época o papel que, hoje, cumprem os registros civis, ou seja, o registro dos principais 

momentos da vida de uma pessoa. Como reforçam Gudeman e Schwartz “os registros da 

Igreja não são documentos apenas religiosos, mas sociais; a informação registrada fala da 

persona social  total  do indivíduo”4.  Entretanto,  vale  ressaltar,  que a  elaboração destes 

registros  era  de  responsabilidade  dos  párocos  ou,  muitas  vezes,  de  seus  ajudantes 
1 Entre  os  autores  que  consideram  os  escravos  como  agentes  históricos  destacam-se  Stuart  Schwartz, 
Segredos internos: engenhos e  escravos na sociedade colonial.  Trad.  Laura  Teixeira  Motta.  São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988; João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos Malês  
(1835), São Paulo, Companhia das Letras, 1986; Sílvia Lara, Campos da Violência: escravos e senhores na  
capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.
2 Como veremos os estudos dos autores que serão analisados neste trabalho partem destes pressupostos.
3 Essa documentação encontra-se microfilmada no Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto. Livros de 
óbitos e testamentos do Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Rica de 
Ouro Preto. Rolos 047 vol 007; 048 vol. 007 e 073 vol. 007. 
4 Stephen Gudeman e Stuart Schwartz.  Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na 
Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (org.).  Escravidão e invenção da liberdade: estudos sobre o 
negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1998.
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coadjutores. Ambos eram, ao mesmo tempo, funcionários da Igreja e do Estado e recebiam 

salários deste. Contudo mesmo a falta de uniformidade das informações existentes nesses 

registros não nos poda a oportunidade de, a partir do que oferece - tais como data de 

falecimento,  nome cristão ou de batismo do falecido,  sexo,  os  sacramentos  recebidos, 

possível procedência (de que parte da África e/ou do Brasil), condição social (escravo ou 

liberto),  nome  do  proprietário,  local  de  moradia  no  momento  de  óbito,  local  de 

sepultamento  e  ligação  a  Irmandade  -  realizar  um  interessante  trabalho  sobre  as 

identidades étnicas dos escravos que se fizeram presente em Vila Rica. Nos ateremos às 

pistas  sobre a  cultura  e  procedência  dos escravos que esses registros oferecem-nos na 

região de interesse, uma vez que a composição do nome recebido no batismo e carregado 

por toda vida até a morte combina nome cristão com reinos, localidades e portos africanos. 

Nesse caso, os nomes ou seus atributos trazem a marca de uma designação de grupo. 

Levaremos  em  consideração  a  segunda  metade  do  século  XVIII,  mais 

especificamente todos os registros ou assentos de óbitos de escravos da Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em duas amostras de cinco anos cada. O 

recorte cronológico que pretendemos trabalhar (1760 a 1765 e 1770 a 1775), se justifica, 

primeiramente,  por  se  tratar  de  uma seqüência  documental  completa  que  servirá  para 

posteriores  análises  comparativas,  uma  vez  que  engloba  o  início  de  duas  décadas 

subseqüentes ao período em que a atividade mineradora já não garantia tamanho volume 

de extração. 

Apesar disso, a entrada de escravos africanos é significativa. Roberto Martins5 é o 

precursor nessa discussão e alega que a população servil de Minas do XIX não era herança 

da  época  do  ouro,  mas  sim o  resultado  de  importações  recentes,  não  induzidos  pela 

atividade  mineratória.  Discorda  das  teses  de  Wilson  Cano  e  Francisco  Vidal6,  que 

argumentam  que  o  pequeno  grau  de  mercantilização  da  economia  mineira  não  teria 

permitido  a  importação  maciça  de  escravos  africanos.  Sugerem  que  o  aumento  da 

população cativa teria sido resultado de um crescimento natural.  Já Martins defende a 

capacidade de importação de escravos por uma economia fechada em si mesma, que era a 

chamada  economia  vicinal7 de  Minas.  Slenes8 argumenta  que  essa  capacidade  de 

5 Roberto  Borges  Martins.  A  economia  escravista  de  Minas  Gerais  no  século  XIX.  Belo  Horizonte, 
cedeplar/UFMG, 1992.
6 Francisco Vidal Luna e Wilson Cano. “A reprodução natural de escravos em Minas Gerais (século XIX): 
uma Hipótese”. In: Luna e Cano, “Economia Escravista em Minas Gerais” .  Cadernos IFCH UNICAMP, 
Campinas, n.10, outubro, 1983.
7 Economia vicinal trata-se de uma economia, ou conjunto de economia, em que a produção era voltada, 
principalmente, para o consumo local.
8 Robert Slenes. “Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais do século 
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importação advinha, em boa parte, das ligações comerciais com o Rio de Janeiro e outras 

províncias e que Martins desprezou o contrabando de minerais preciosos e o café na pauta 

da segunda metade do século XIX.  Já Bergad9 expõe que, a partir da última década do 

setecentos,  a  verdadeira  força  motriz  do  crescimento  do  grande  contingente  mancípio 

mineiro foi a reprodução natural, um trabalho que reproduz a teoria de Wilson Cano. Não 

é isso que se percebe, por exemplo, nos trabalhos10 de Douglas Libby que critica essa 

posição  extremada  sobre  esse  debate.  Para  Libby,  o  crescimento  pelo  tráfico  e  o 

crescimento pela reprodução natural não são excludentes e confirmam entradas de novas 

peças11 importadas  da  África  até  a  década de  1760.  O autor  não  exclui  a  reprodução 

natural, mas não a considera suficiente para compensar as mortes da população escrava, 

além disso,  tem-se  a  predominância  de  escravos  do  sexo masculino  o  que  também a 

dificultaria. 

O anseio por maiores informações sobre a formação da população escrava de Vila 

Rica  é  o  que  instiga  todo  esse  trabalho,  na  tentativa  de  mapear,  dentro  da  discussão 

reprodução natural versus tráfico, a proporção de escravos nativos e escravos africanos 

preocupando-se com as procedências ou identidades étnicas destes, contribuindo para um 

assunto ainda pouco pesquisado na historiografia mineira para o século XVIII. É sabido 

que se trata de um tema de grande complexidade, uma vez que as designações utilizadas 

na  documentação  da  época  são  bastante  vagas  e  geralmente  se  referiam ao  porto  de 

embarque na África. 

Mariza  Soares12 apresenta  uma  grande  contribuição  no  debate  sobre  origem, 

procedência  e  designação do  tráfico,  além do problema da  delimitação da  questão  da 

distinção  entre  nação  e  grupo  étnico.  A  autora  argumenta  que,  mesmo  tendo  um 

componente  cultural,  o  termo  “nação”  é  atribuído  aos  escravos  pelos  agentes 

colonizadores (Estado, Igreja, comerciantes) e definido no quadro do Império português. 

Só  a  partir  daí  é  incorporado  pelo  grupo.  Dentro  do  que  denominou  de  processo  de 

redefinição destes termos, ela esclarece e propõe a noção de “grupo de procedência”. Diz 

que “esta noção, embora não elimine a importância da organização social e das culturas 

das  populações  escravizadas  no  ponto  inicial  do  deslocamento,  privilegia  sua 

XIX”. In Cadernos IFCH-Unicamp, Campinas, n.17, junho, 1985.
9 BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais, 1720-1888.
10 LIBBY, Douglas. As populações escravas nas Minas Setecentistas: Um balanço preliminar. 
11 O  termo  “peça”  foi  utilizado  com  muita  freqüência  no  período  escravista  para  designar  o 
escravo/mercadoria.
12 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da Cor. Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de  
Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
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reorganização no ponto de chegada”.13 A dificuldade em delimitar os grupos étnicos na 

sociedade escravista parte da variação das designações atribuídas, que podem diferir de 

uma região  para  outra  e,  até  mesmo,  de  um período para  outro.   Ainda  na  linha  de 

pensamento de Mariza Soares, a procedência se torna a forma de identificação seguindo os 

critérios como os portos de embarque e  características culturais como a língua.

As resignificações que os africanos realizam a partir do tráfico são interiorizadas 

pelos próprios cativos, que assimilam uma nova identificação e a tornam viva no momento 

que mesclam novas condições culturais ao que já está embutido na sua maneira de ser e 

agir,  criando formas novas e  distintas.  Essa reelaboração abrange e,  de certa  maneira, 

transforma o conceito  de grupo étnico distanciando de algo original,  puro e  mergulha 

numa nova construção a partir de um permanente processo de transformação. João José 

Reis14 reforça a reapropriação pelos escravos das denominações do tráfico, utilizando-as 

como forma de se organizarem política e culturalmente.

Estudos como os de Boxer e Scarano jogam luzes sobre os grupos africanos que 

prevaleceram na região das Minas. Segundo Boxer 

“Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, na última década do século 
XVII, torna-se urgentemente necessário encontrar escravos que fossem mais 
fortes  e mais aptos para o trabalho nas minas do que os bantos de Angola e 
do Congo. Isso levou a reabrir o tráfico de escravos entre os portos brasileiros 
e a ‘Costa da Mina’, como os portugueses  chamavam a Baixa Guiné” 15. 

Entretanto não se trata de uma questão de força biológica, como afirma Boxer, mas sim do 

conhecimento  prévio  como  bem  discute  Scarano16 dizendo  do  conhecimento  que  os 

africanos dessa região apresentam para a atividade de mineração já praticada na África. 

Para  o  recorte  cronológico proposto  nesse  trabalho,  é  notória  a  presença  de  africanos 

procedentes dessa região.

Algo de grande importância para essa discussão são as delimitações das regiões do 

continente africano. Oferecendo, também, o seu grau de complexidade, os diversos grupos 

ou  reinos  que  compõe  e  dão  forma  ao  continente  se  tornam  um  emaranhado  de 

identidades,  culturas.  Mary  Karasch17 desenvolve  uma  minuciosa  pesquisa  sobre  essa 

13 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da Cor. Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de  
Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
14 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história da levante dos Malês (1835).
15BOXER,  C.  R.  Relações  raciais  no  império  colonial  português  1417-1825.  2ªedição.  Porto: 
Afrontamento, 1988.
16 SCARANO,  Julita.  A  autora  faz  essa  afirmativa  baseada  em documentos  manuscritos  da  Biblioteca 
Municipal do Porto. 
17 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro -  1808-1850.  São Paulo: Companhia das 
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estruturação regional. Segundo a autora, todos os escravos africanos eram “negros” na 

perspectiva dos senhores da sociedade escravista brasileira. Prossegui a autora colocando 

que,  mesmo reconhecendo as diferenças,  os senhores simplesmente ignoravam ou não 

queriam saber  as  procedências regionais  dos  escravos  os  diferenciando somente como 

“negro” e “crioulo”, que quer classificar, respectivamente, vindo da África e nascido no 

Brasil. Entretanto, é sabido que os senhores apresentavam preferências por certos grupos 

de  procedência  devido  à  habilidade  de  trabalho,  bom trato  e  aparência,  mostrando  o 

conhecimento e até escolhas na existência desses grupos, não os classificando somente por 

negros e crioulos.

Muitos estudos18 trazem à tona a busca e conhecimento regional da África como 

forma de entender as manifestações culturais desse grupo dentro da sociedade escravista 

brasileira. Praticamente todos os grupos étnicos do continente africano marcaram presença 

no Brasil Colônia, muitos deles de difícil afirmação devido às reais designações do tráfico. 

Os habitantes do interior do continente são capturados e levados aos portos de embarque 

sendo identificados no Brasil a partir deste. Contudo, Karasch consegue mapear diversas 

etnias através dos relatos dos viajantes e as escarificações étnicas citadas muitas vezes nos 

classificados de venda de escravos.

 Um último ponto a ser mencionado, e não de menor importância, seria a inserção 

social do cativo através do campo religioso. Vê-se, claramente, em diversos trabalhos19 a 

valorização  das  manifestações  religiosas  como  meio  de  resignificação  cultural  e 

reconhecimento social. Iremos valorizar esse aspecto, mas é sabido que não utilizavam a 

religião somente para esse fim.

Apropriando  e  dando  novos  significados  aos  símbolos  e  práticas  católicas,  os 

cativos praticaram o sincretismo que alcança diversos sentidos como mistura, confusão, 

combinação, superposição, síntese, entre outros, de maneira a resignificar as suas próprias 

crenças  e  rituais.  A  pesquisadora  Josildeth  Consorte  aborda  o  sincretismo  ligado  à 

reconstrução  de  identidade,  um encontro  ligado ao  processo  de  inserção  do  negro  na 

sociedade colonial. Nessa perspectiva, as irmandades recebem um caráter para além de 

religioso e tornam-se algo importante para a vida social dos negros. Mesmo em dimensões 

que  absorvem  significados  para  além  daqueles  colocados  pelo  catolicismo,  as 

manifestações dos negros adquirem sentidos próprios.
Letras, 2000.              
18 Podemos citar trabalhos de João José Reis; Mariza Soares; Mary Karasch; Paul Lovejoy; Robert Slenes, 
entre outros.
19 Sobre esse assunto ver:  Robert  Slenes;  João José Reis;  Anderson José Machado de Oliveira;  Mariza 
Soares, Julita Scarano, Caio Boxer, entre outros.
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As  irmandades  obtiveram  grande  representatividade  na  sociedade  colonial, 

principalmente as chamadas irmandades de pretos, erguidas por escravos e forros, homens 

e mulheres, visto que foram um dos únicos ou talvez o único meio de associação legal 

permitido aos escravos. A irmandade era “uma espécie de família ritual, em que africanos 

desenraizados  de  suas  terras  viviam  e  morriam  solidariamente”20.  Trataremos  desses 

aspectos adiante.

Discussão Bibliográfica

Nos séculos XVI e XVII, o Brasil como o designamos hoje, não apresentava ainda 

os contornos de uma nação. O que existia aqui nas áreas litorâneas da América do Sul, era 

um território vasto de “produção escravista”, ligado tanto a Angola que era uma área de 

“reprodução  de  escravos”,  como a  Portugal.  A  descoberta  da  mineração  gerou  maior 

integração entre a demais áreas coloniais.

A região das Minas fora conhecida até finais do século XVII apenas como “sertões 

da vila de São Paulo”. Na década de 70, daquele século foram realizadas pelas bandeiras 

paulistas  algumas  expedições  ao  território  em  busca  de  prata,  índios  e  esmeraldas. 

Contudo, foi somente no período entre 1694 e 1698 que os bandeirantes encontraram o 

ouro de aluvião, nas regiões onde hoje se localizam as cidades de Ouro Preto, Mariana e 

Sabará.21

A partir  destes primeiros achados aquele território foi ocupado de forma muito 

rápida. A imigração para a região se caracterizou pela busca dos metais preciosos, e, ao 

redor das novas descobertas, nasceria uma sociedade complexa, com a maior concentração 

populacional do Brasil Colônia. Em 1711, foram oficialmente criadas suas duas primeiras 

vilas, a Vila de Ribeirão do Carmo, então sede da Capitania, e Vila Rica, posteriormente 

chamada Ouro Preto, capital da Província de Minas Gerais, residência do governador geral 

e sede do Ouvidor da Comarca.22

A escravidão foi base de sustentação econômica da capitania, e a região abrigou o 

mais expressivo contingente de escravos em território colonial. Nos primeiros vinte anos 

20 João José Reis.  A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
21 Laura de Mello e Souza, “Festas barrocas e vida cotidiana em Minas Gerais”, in: István Jancso e Íris 
Kantor  (orgs),  Festa:  cultura  e  sociabilidade  na  América  Portuguesa,   São  Paulo, 
Hucitec/USP/FAPESP/Impr.Oficial, (2001).
22 Laura de Mello e Souza, Os desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVII, Rio de   Janeiro, 
Graal, 1982.
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da mineração, entraram em Minas algo em torno de 50 mil escravos. Em 1717 a população 

escrava na região girava em torno de 30.000 almas e em 1738 atingiu a cifra de 101.607 

escravos, ao lado de 1.206 forros.23 Pesquisas recentes estabeleceram que a mineração, e 

não  a  plantation,  constituiu-se  como  o  grande  pólo  consumidor  de  cativos.   Daí  a 

importância da economia mineradora para o tráfico de escravos.24 

Os estudos dos aspectos do tráfico negreiro são o ponto de partida e constituem 

parte fundamental na história da escravidão no Brasil.25 Paralelamente a estes estudos, 

deve-se levar em consideração as vivências cotidianas dos africanos desembarcados. Antes 

de tudo, é preciso diferenciá-los e não reduzi-los à categoria única de “africanos”, afinal, é 

sabido que estes escravos eram muitas vezes estrangeiros também entre si, pois provinham 

de diferentes regiões do grande continente africano. 

Desde  meados  do  século  XX,  alguns  estudiosos  voltaram seus  estudos  para  a 

questão das diferenças étnicas entre escravos no Brasil. Nina Rodrigues, no início daquele 

século,  foi  um  dos  primeiros  estudiosos  brasileiros  a  enxergar  diferenças  entre  os 

africanos, apontando a origem étnica de alguns grupos de negros brasileiros. Apesar de ter 

apontado essa diversidade, os estudos de Nina Rodrigues estavam mergulhados nas teorias 

racistas  em voga  naquele  período,  que  consideravam os  negros  como biologicamente 

inferiores.  Arthur  Ramos,  discípulo  de  Nina,  também se  incorporou  a  esta  discussão. 

Entretanto este autor se alinhou a teorias que tratavam as diferenciações entre os negros no 

Novo Mundo buscando nelas “raízes” ou “resistências” de “culturas” africanas, fazendo 

comparações  entre  aspectos das manifestações culturais  dos escravos na diáspora com 

comportamentos similares em seus países de origem. Mais tarde, por volta de 1960, Roger 

Bastide também centraria seus projetos sobre os negros no Brasil se voltando para a busca 

de “raízes" africanas; haja vista, o capítulo “As sobrevivências religiosas africanas” de sua 

obra mais conhecida.26

23 Maurício Goulart, A escravidão africana no Brasil: das origens à extinção do tráfico, 3ª edição revista, 
São Paulo, Editora Alfa-Omega, 1975.
24 Manolo  Florentino,  “Redescobertas  da  Escravidão”, Jornal  Folha  de  São  Paulo,  São  Paulo,  05  de 
dezembro de 2004, Caderno Mais!
25 Entre os autores que estudaram o tráfico de escravos para o Brasil, podemos destacar: Maurício Goulart, A 
escravidão africana no Brasil. Alencastro,  O Trato dos Viventes;  Florentino, Em costas  Negras;  Pierre 
Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos, Trad. 
Tasso Gadzanis, São Paulo, Corrupio, 1987.
26 Nina Rodrigues,  Os Africanos no Brasil,  3. Ed, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1945; Artur 
Ramos, A aculturação negra no Brasil, São Paulo, Cia Editora Nacional, 1942; Roger Bastide, As religiões 
africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações, 3ª ed., São Paulo, 
Pioneira, 1989.
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Através  da  convivência  e  das  necessidades  geradas  pelo  cativeiro,  os  escravos 

conseguiram, ao contrário do que pensavam seus senhores, criar uma identidade baseada 

em  “paradigmas  culturais  complexos”,  como  argumenta  Slenes  para  os  escravos  do 

Centro-Sul  brasileiro.27 Para  esse  autor,  a  África  permaneceu  durante  o  período  da 

escravidão “encoberta” para os brasileiros, pelo menos para grande parte da população 

branca. Esta população, essencialmente os “senhores” não demonstravam grande interesse 

pela cultura dos escravos e assim, “não conseguiam penetrar muito além da superfície das 

palavras, sensibilidades e visões africanas”. Os senhores e a “elite” brasileira acreditavam 

que o continente africano era um amontoado de tribos, e que os seus habitantes eram todos 

bárbaros. Sorte dos escravos que assim podiam criar estratégias de sobrevivência através 

de uma comunicação que seria incompreensível aos senhores e feitores.

Slenes analisa como escravos originários de diversas regiões da África Central e 

Austral começaram a entender-se entre si, através de uma linguagem comum. Segundo o 

autor,  existem vários  estudos  que  argumentam que  a  comunicação  entre  africanos  no 

cativeiro teria início a  partir  do aprendizado dos idiomas europeus.  Através de alguns 

exemplos, Slenes argumenta que a comunicação entre africanos partiu muitas vezes da 

convergência de significados no seio das próprias línguas bantu. Considera o autor que a 

formação de uma nova identidade e de uma “língua” entre os escravos se iniciava ainda na 

viagem para os portos de embarque. 

De acordo com Slenes, as regiões do Rio de Janeiro e São Paulo no XIX, eram 

muito  favoráveis  à  formação  destas  identidades,  pois  a  presença  africana  era  muito 

significativa naquele período e naquela região. Apesar de existir uma população branca e 

mestiça, o intenso tráfico fazia com que a população africana se conservasse em níveis 

altos. Segundo Slenes, “existia até meados do século XIX uma escravidão  africana,  no 

sentido mais literal da palavra”.28 A confluência do significado de vários vocábulos das 

línguas bantu fez com que os escravos pudessem, muitas vezes, criar códigos que seriam 

entendidos apenas entre eles.

Em outro trabalho29 desse mesmo autor, a idéia de não compreensão pelos senhores 

dessa sociedade escravocrata é reforçada em relação a costumes trazidos da África como a 

disposição arquitetônica das senzalas e o caráter religioso embutido na presença constante 

27 Robert Slenes, “Malungu ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil", Revista da USP 12, (1991).
28 Robert Slenes, “Malungu, ngoma vem!”.
29 Robert Slenes. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações da família escrava – Brasil sudeste, século 
XIX. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1999.
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do fogo, passado e presente juntos, constantemente. Trata-se, ainda na linha de raciocínio 

de Slenes, de uma “herança africana na experiência escrava”.

Mariza Soares mostra em um de seus trabalhos30 a ruptura dos diversos grupos, 

presentes até  mesmo dentro dos  grupos religiosos  como irmandades  ou congregações, 

meio este que era muito utilizado para reconstrução de costumes religiosos e sociais. A 

autora analisa as irmandades negras como um espaço no qual se  articulavam religião, 

identidades étnicas e escravidão. Ela considera que ao se integrarem às irmandades, os 

africanos, continuavam a ser vistos como “mina, angola, benguela, moçambique”31, mas 

por  causa  da  religiosidade  que  assumiam  “escapavam  ao  estigma  da  gentilidade”32. 

Católicos, estes africanos, conseguiam ser “reconhecidos como súditos da coroa, a quem 

prestavam obediência,  aprendendo  a  viver  e  a  tirar  proveito  das  regras  da  sociedade 

colonial”33.

Nesse contexto, os escravos se reagruparam e deram formas ao seu cotidiano de 

cativeiro, particularmente neste trabalho, na sociedade em Vila Rica de Ouro Preto como 

veremos no próximo capítulo. Debret em sua obra34 ilustra esse cotidiano. Segue alguma 

dessas imagens: 

30 Mariza Soares. História Cruzadas: os mahi setecentistas no Brasil e no Daomé. In: Florentino, M. (org.). 
Tráfico, Cativeiro e Liberdade. Rio de Janeiro – XVIII – XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
31 Soares, o Império de Santo Elesbão na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. Topoi, Rio de Janeiro, 
mar. 2002, pp. 59-83.
32 Soares, “O Império de Santo Elesbão”, pp.62.
33 Soares, “O Império de Santo Elesbão”, pp.62.
34 Debret, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. 1768 –1848 (Tomo Segundo). São Paulo: 
Ed. USP, 1989.
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CAPÍTULO I: Vila Rica de Ouro Preto

Vila Rica de Ouro Preto, arraial aurífero, foi transformado em vila por Antônio de 

Albuquerque em 1711, que na ocasião batizou o arraial de Vila Rica de Albuquerque. A 

Coroa considerou tal coisa - o fato de Antônio de Albuquerque ter batizado a localidade 

com seu próprio sobrenome - quase como crime de lesa-majestade e restabeleceu o nome 

primitivo do lugar como Vila Rica de Ouro Preto35.

Situado nas terras montanhosas das Minas Gerais, o lugarejo teve tanta importância 

para o Brasil colonial como Salvador que era capital e porto. O descobridor das minas 

seria, segundo Antonil, um mulato que teria ido aos sítios à procura de índios e, 

"Chegando nesta demanda, ao serro do Tripuí, descera abaixo com uma gamela 
para tirar água do ribeiro que depois se chamaria de Ouro Preto. Ao meter a 
gamela na ribanceira, com esse intuito, forçou-a pela beirada do rio e viu que 
havia nele granetes cor de aço" 36. 

Em Taubaté para onde foram levados, vendeu-se desses granetes a meia pataca a 

oitava  e,  feito  o  exame deles  no  Rio  de  Janeiro,  apurou-se  que  se  tratava  de  ouro  e 

finíssimo. Neste relato, Antonil não precisa a data em que o fato ocorreu, diz apenas que 

era época em que Arthur de Sá e Menezes governava o Rio de Janeiro, e isso quer dizer 

que se teria dado depois de junho de 1697, mês e ano que o dito capitão-general assumiu 

seu cargo37.

O relato de Antonil não se distancia de autores que consideram que desde 1691 já 

se falava nas minas de ouro de São Paulo. O fato é que, a partir da última década do 

setecentos,  vários  paulistas  empreenderam  viagens  ao  território  das  minas,  Antônio 

Rodrigues Arzão teria sido o pioneiro, cuja expedição se deu em 1693. Mas as jazidas 

mais notáveis de Ouro Preto teriam se manifestado ao paulista Antônio Dias de Oliveira e 

a  seus  companheiros  em 1698.  Segundo cronistas,  Antônio Dias  e  seus  companheiros 

bendisseram a Terra Mineira, celebrando com o Padre Faria Fialho o Santo Sacrifício no 

futuro arraial das Minas Gerais de Ouro Preto, em 24 de junho de 169838.

35BOXER, C.R.  A idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial.  2ª edição 
revista.São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969.
36ANDREONI, João Antônio. (André João Antonil) Cultura e opulência do Brasil. Introdução e vocabulário 
por A. P. Canabrava. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 1967. 
37 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e Pedras Preciosas. In: História Geral da Civilização Brasileira.
São Paulo, Difel, 1960.
38 Idem, ibid. p. 266.
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A partir  de  então,  o  arraial,  nascera  e  crescera  praticamente  das  encostas  dos 

morros e dos veios dos rios de onde se extraia o metal precioso. Em sinal de devoção, os 

bandeirantes erguiam capelas rústicas em adobe e palha, tal como a Capela a São João do 

Ouro Fino, seguida de outras, como a de São Sebastião e Santana, sedes de povoações 

nascidas  do  espírito  bandeirante.  Assim  que  soaram  notícias  acerca  dos  novos 

descobrimentos nas minas, iniciou-se o processo de divisão das terras, Salvador Furtado 

de  Menezes,  investido  do  título  de  guarda-mor  das  minas  veio  para  estas  "Gerais"  e 

procurou fazer uma divisão eqüitativa dos terrenos descobertos,  pois  que,  até  então,  a 

posse das sesmarias se tinha feito automaticamente, aos seus descobridores ou pela lei do 

mais forte.  A Antônio Dias,  coube todo o trecho do ribeiro Tripuí;  ao Padre Faria,  o 

córrego de igual nome; a Félix Gusmão, o Passa Dez; aos Camargos, as vertentes da Serra 

(arraial dos Paulistas); a Francisco da Silva Bueno, o córrego abaixo do Campo Grande, o 

Ouro Bueno39. Os arraiais se formaram basicamente a partir do trabalho de mineração, nas 

encostas, nos vales e às margens dos rios, em pouco tempo já estavam constituídos os 

núcleos de São João, São Sebastião, Santana, do Padre Faria, Alto da Cruz, do Antônio 

Dias, do Passa Dez, do Caquende e do Ouro Preto. Estes se desenvolveram formando um 

núcleo urbano. As capelas serviam tanto à devoção como à demarcação dos territórios 

conquistados. No primeiro quartel do setecentos, o arraial dividia-se em duas paróquias, a 

de Nossa Senhora do Pilar e a de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, cada qual 

dotada de vasta jurisdição, com inúmeras capelas na sede e na freguesia. Em 1707, de uma 

capela primitiva foi constituída a Matriz da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias. Deste templo primitivo nada restou, posto que, a partir de 1727, houve nova 

edificação com o notável mestre de obras reais Manoel Francisco Lisboa (atuação 1724-

1767). Dentro da matriz, surgiram várias irmandades, mas a maior parte da documentação 

confrarial se perdeu, as datas mais recuadas encontradas, atestando que elas inclusive já 

existiam  legalmente  são:  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  (1717),  do  Santíssimo 

Sacramento (1717), Nossa Senhora da Boa Morte (1721), de São Miguel e Almas (1725), 

São José dos Bem Casados (1727), Nossa Senhora do Terço (1719), São Sebastião (1738), 

São Gonçalo Garcia (cerca de 1751), Nossa Senhora das Dores (1770). Destas, o Rosário 

rapidamente saiu para construir capela própria, e tão somente as irmandades da padroeira e 

do  Santíssimo  Sacramento  sobreviveram40.  De  dentro  dessa  igreja,  outras  associações 

39 RUAS, Eponina. Ouro Preto: sua história, seus templos e monumentos. Estabelecimentos gráficos Santa
Maria , S. A. Belo Horizonte, 1958.
40 CAMPOS, Adalgisa de. Roteiro Sagrado: monumentos religiosos de Ouro Preto. Belo Horizonte: Editora 
Francisco Inácio Peixoto. 2000. 
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também  saíram  para  edificar  templo  próprio:  São  José  dos  Bem  Casados,  Mercês  e 

Perdões, Nossa Senhora das Dores, todas representativas de homens crioulos e mulatos e 

ainda a Ordem Terceira de São Francisco, declaradamente elitista em sua composição, no 

século XVIII41. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi constituída legalmente em 

1719, na matriz, mas logo se dirigiu para a Capela do Padre Faria. Inicialmente na Capela 

de Padre Faria, a Irmandade do Rosário congregava brancos e negros, mas em virtude de 

desentendimentos, os negros construíram a capela de Nossa Senhora do Rosário do Alto 

da Cruz,  depois intitulada Santa Efigênia. Sua construção data de 1733 e, em 1780, a 

fachada da igreja encontrava-se pronta; nesta capela ficou a Irmandade do Rosário dos 

Pretos e na de Padre Faria, o Rosário dos Brancos42.

Com a construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz e da 

Igreja de São Francisco, concluída em 1794 a cidade se moldou à arquitetura dos templos 

religiosos. O arraial cresceu das encostas para o centro, seguindo os veios do ouro, e as 

capelas  acompanharam esta  trajetória.  As  freguesias  de  Nossa  Senhora  do  Pilar  e  de 

Antônio  Dias  tinham  como  marco  divisório  o  morro  de  Santa  Quitéria,  hoje  praça 

Tiradentes. A freguesia de Antônio Dias contava com as seguintes igrejas: a Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição, Mercês e Perdões, Santa Efigênia e Padre Faria. Contava 

também com templos menores como: São João do Ouro Fino, Santana, Nossa Senhora da 

Piedade,  Bom Jesus do Taquaral  e São Sebastião.  Mais tarde as freguesias do Pilar  e 

Antônio Dias se uniram e formaram um só núcleo chamado Vila Rica de Ouro Preto.

Vila Rica de Ouro Preto era um arraial notadamente urbano, por isso sua população 

era diversificada, com numerosas atividades profissionais, reunindo não só mineradores, 

mas também comerciantes, manufatureiros, artistas, sem se esquecer dos escravos. Grande 

problema do início da maioria das vilas em Minas, a discrepância entre a quantidade de 

homens imigrantes de Portugal e mulheres brancas, também atingiu a vila de Ouro Preto. 

Os pais das poucas moças brancas do Brasil, quase todas residindo nas cidades litorâneas, 

prefeririam mandar suas filhas para conventos na Bahia, ou - ainda melhor - em Portugal, 

do que deixarem se casar em Minas ou em qualquer outro lugar. A aguda escassez de 

mulheres brancas fez com que em março de 1732 fosse promulgada uma lei proibindo as 

mulheres brancas de deixar o Brasil para ir para Portugal, sem primeiro obter a sanção da 

Coroa. O resultado desta eterna carência de mulheres brancas foi um vasto aumento da 

população mulata43.
41 Idem, ibid. 
42 CAMPOS, Adalgisa de. Op. cit.
43 BOXER, C.R. Op. cit. p. 190-191.
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Além  dos  imigrantes  portugueses  e  africanos,  havia  também  aqui  paulistas  e 

ameríndios, que por algum tempo serviram como escravos. E, o fato de tantas pessoas de 

ambos os sexos e de várias cores viverem de acordo com a "lei da natureza", conforme os 

vice-reis,  bispos,  magistrados  e  missionários  estavam constantemente  deplorando,  deu 

origem a um enxame de mendigos sem lar, errantes e vadios44.

A vida social dos moradores da vila de Ouro Preto era pontuada pelo calendário 

das festas religiosas, comemorações que possibilitavam o convívio das diversas camadas 

sociais.  As  igrejas  eram locais  de  sociabilidade  e  ali,  através  do  comportamento  dos 

indivíduos,  podia-se  vislumbrar  a  que  grupo  da  sociedade  cada  um  pertencia.  Como 

descreveu  Saint-Hilaire,  no  século  XIX,  dentro  das  igrejas  nas  horas  de  função,  as 

mulheres  se  dispunham,  pelo  recinto  central,  agachadas  ou  ajoelhadas,  geralmente 

revestidas de suas grandes capas de mangas compridas e golas largas. As mais velhas, as 

menos ricas e as negras tinham a cabeça coberta por um toucado que excedia a fronte, à 

maneira de uma coifa, e, passando sob o queixo, o cobria às vezes com uma parte da boca. 

Outras senhoras mais elegantes tinham o chale arranjado como um turbante, e as melhores 

vestidas, enfim, não usavam coisa alguma na cabeça. Os homens, por sua vez, aqueles da 

sociedade  melhor  e  mais  bem  vestidos,  colocavam-se  ao  lado  da  nave,  de  fora  da 

balaustrada; e finalmente, a gente mais humilde e os negros ficavam junto da porta da 

igreja45.

No cotidiano do pequeno arraial, as procissões, as solenidades religiosas como a 

Semana Santa e Corpus Christi eram verdadeiros espetáculos que misturavam arte e fé, 

sempre  com um fundo  de  divertimento.  As  demonstrações  de  fé  tornavam-se  espaço 

propício  à  proliferação  das  artes,  e  a  vila  floresceu  como  espaço  artístico  e  cultural 

privilegiado. As irmandades contribuíram muito para o crescimento cultural  da cidade, 

pois, a partir de 1730, elas começaram a contratar profissionais como artistas, arquitetos, 

escultores, pintores e músicos para a reconstrução de seus templos.

Os hábitos religiosos estiveram presentes em quase todos os espaços, nas igrejas, 

nas ruas se estendendo também às casas com nichos embutidos nas paredes ou oratórios 

sobre as mesas com santos de devoção. As residências de Vila Rica, bem como de outras 

partes  da  capitania,  tinham mobiliário  rústico,  feito  em geral  por  artífices  locais  que 

adaptavam  as  tendências  artísticas  da  época  ao  seu  trabalho.  Eram  comuns  móveis 

acrescidos  de  volutas  e  torções  seguindo  o  estilo  barroco,  ou  pintados  com  flores  e 

44 Idem, ibid. p. 193
45 CARRATO, José Ferreira. Op. cit. p.43
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rocalhas  assimétricas,  em  vermelho  e  azul  próprio  do  rococó.  As  casas  que  se 

apresentavam com "mirantes" eram chamadas "casas de gosto", também as de entrada ao 

lado usufruíam a mesma designação. Antes da instalação das estalagens e hospedarias, era 

de costume ter nas casas sempre um quarto destinado aos hóspedes46.

As ruas, na maioria das vezes, não eram pavimentadas e as que traziam calçamento 

eram em blocos de canga, os pisos de Lages ou passeios encontravam-se em pleno centro 

das ruas e chamavam-se "capistranas".  Para que não ficassem totalmente às escuras,  a 

câmara  determinou  que  as  casas,  iluminadas,  deveriam  permanecer  com  suas  portas 

abertas até as vinte e uma horas com objetivo de clarear as ruas.  Mas,  ao badalar do 

relógio as vinte e uma horas, era dado o toque de recolher e o silêncio caía sobre a Vila. 

No Morro de Santa Quitéria, ponto central da cidade, erigiu-se um depósito de azeite, cuja 

finalidade era o fornecimento de lume ao povo. Um escravo encarregava-se de zelá-lo e de 

acender as lamparinas ao cair da noite47.

Vila Rica era como as outras vilas do Brasil colonial, ponteada por igrejas onde se 

enterravam os mortos, chafarizes onde se lavavam hortaliças e vasilhas, casas irregulares 

próximas umas das outras,  com dificuldades na distribuição de água e  manutenção de 

esgotos. No entanto, em fins do século XVIII e por todo XIX reproduziu-se em todo o 

mundo a preocupação com o estado das cidades, através das políticas sanitaristas.

A importância  dos  africanos  na  formação da  sociedade  do  Brasil  colonial  nos 

oferece grande interesse em pesquisar a presença desses grupos. Em Vila Rica, tanto nas 

atividades  de  mineração  quanto  no  desenvolvimento  do  cotidiano  -  manifestações 

religiosas, por exemplo - a participação desses grupos é notória. A partir disso, torna-se 

interessante essa discussão. 

Vila Rica de Ouro Preto em plena atividade de mineração e formação urbana

46 RUAS, Eponina. Op. cit. p. 214
47 Idem, ibid. p. 206

20



CAPÍTULO II: A Presença Africana em Vila Rica
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No Brasil dos séculos XVIII e XIX, fazer menção a um africano o mais provável 

era estar a falar de um escravo, pois nesta condição se encontrava a maioria dos homens e 

mulheres que, vindos da África aqui viviam. Podia também se referir a um liberto, a um 

emancipado, isto é, um  negro retirado de um navio surpreendido no tráfico clandestino e, 

ainda,  o  que era  mais  raro,  a  um livre  que jamais  sofrera  o  cativeiro48.  Em território 

colonial, a necessidade de importação para renovar e ampliar a escravaria fez com que os 

escravos africanos assistissem à repetição da chegada de novas pessoas do outro lado do 

Atlântico. A importação continuada de escravos fazia com que a África reinjetasse a sua 

gente, e com ela, seus valores no Brasil, o escravizado fortalecia-se em suas crenças e em 

seus costumes a cada desembarque e enriquecia-se ao contato com os africanos de mesma 

procedência ou vizinhos. Mesma nação, mesma língua, vizinhos ou,  ainda malungos49, 

designações  que  foram  apropriadas  pelos  africanos  e  entre  os  seus  aparentados  e 

semelhantes que permitiram a construção de identidades e renovavam os contatos com a 

África de cada um50.

O presente capítulo pretende tratar do que nos informam os registros de óbitos a 

respeito das procedências dos escravos africanos em Vila Rica, nos períodos de 1760 a 

1775  e  da  discussão  com  relação  à  reprodução  endógena.  No  que  se  refere  à 

operacionalização dos dados, adotaremos procedimentos quantitativos e comparativos.

É  possível  perceber,  através  dos  gráficos,  tratando-se  de  Vila  Rica,  que  a 

procedência mina prevalece, nos dois períodos, seguido dos angolas e, posteriormente dos 

crioulos. Os africanos  “minas” ou “mina” são, segundo Karasch, uma classificação dada 

pelo tráfico aos cativos originários da  África Ocidental ou da costa da Guiné da região da 

Costa da Mina. “O nome originara-se do castelo de São Jorge da Mina, também chamado 

Elmina, na Costa do Ouro”51

48 SILVA, Alberto da Costa.Um Rio chamado Atlântico. A África no Brasil e o Brasil na África. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira: Ed. UFRJ, 2003. 
49 Malungo  quer  dizer  companheiro  de  travessia.  Ver:  Robert  Slenes.  “Malungu,  ngoma vem!”  África 
coberta e descoberta do Brasil, Revista da Usp 12, (1991-2).
50 Nessa constante busca de formação cultural desde a travessia destaca-se, entre outros, o trabalho de Robert 
Slenes. Na senzala uma flor: esperanças e recordações da família escrava – Brasil sudeste, século XIX. Rio 
de Janeiro: Nova fronteira, 1999. “Malungu, ngoma vem!” África coberta e descoberta do Brasil, Revista da 
Usp 12, (1991-2).
51 KARASCH, opt cit.
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Nacionalidade 1760 - 1765

Angola
Benguela
cabã
Cabo Verde
Cabra
Cabú
Congo
Courana
crioulo
Fom
Mina
Moçambique
Nagô
Sabaru

Nacionalidade

Fonte: Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto. Livros de óbitos e testamentos do Arquivo Eclesiástico 
da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Rica de Ouro Preto. Rolo 073 vol 500 p.263 a 363.
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Nacionalidade 1770 – 1775

Mina
crioulo
Courana
Congo
Cabú
Cabo Verde
Benguela
Angola

Nacionalidade

Fonte: Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto. Livros de óbitos e testamentos do Arquivo Eclesiástico 
da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Rica de Ouro Preto. Rolo 073 vol 500 p.263 a 363.
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No período  de  1760-1765,  dos  788  registros  cerca  de  45%  dos  escravos  que 

apresentavam a procedência no seu registro de óbito tratavam-se de minas, seguidos dos 

angolas, com cerca de 25%, enquanto os crioulos ocupavam a terceira colocação em torno 

de  20%,  os  10%  restantes  eram  compostos  por  escravos  africanos  de  procedências 

diversas, tais como benguela, cabo verde, courano, moçambique, entre outros. Fazendo a 

mesma  análise  para  o  período  de  1770-1775,  no  total  de  590  registros,  os  minas 

aumentaram  para  cerca  de  52%,  os  angolas  praticamente  se  mantiveram no   mesmo 

patamar anterior,  enquanto os crioulos passaram para cerca de 25%. É considerável  a 

presença de crioulos, entretanto a predominância dos africanos é marcante em ambos os 

períodos,  o que vem reiterar  as discussões acerca das injeções constantes de escravos 

africanos no período tido como deficiente da produção aurífera, mesmo se tratando de 

pessoas  que  chegaram em momentos  anteriores.  É  interessante  frisar  que  um número 

razoável de registros não fazia nenhuma menção à procedência, entretanto esse número 

não invalida nosso propósito, uma vez que não é significativo perante o número total de 

registros pesquisados.

Ao  interpretar  os  gráficos,  devemos  ressaltar  que  as  nacionalidades  africanas 

apresentadas  nos  mesmos  são  uma  mistura  de  povos,  nações,  territórios  e  portos  de 

embarque,  e  não  exatamente  a  nação  a  que  pertencia  o  cativo  em  terras  africanas. 

Atualmente, a questão da diferenciação entre os africanos trazidos para o Novo Mundo 

tem sido analisada sob diversos pontos de vista, alguns autores52 preferem entender as 

diferenças de grupos entre os cativos, partindo das condições vividas no cativeiro, ao invés 

de buscarem no comportamento desses indivíduos, uma “cultura original africana”. O que 

passa a ser construído, na verdade, é uma nova abordagem dos conceitos de etnicidade, 

cultura e das maneiras com as quais os africanos iriam formar novas identidades do outro 

lado do Atlântico. Partindo destas novas perspectivas os estudiosos passam a considerar 

que o comportamento cultural desses indivíduos, só viria a ser construído de fato no Novo 

Mundo, pois em território africano, estes povos podiam muitas vezes, viver distantes uns 

dos outros e não compartilharem características sociais semelhantes. Homens e mulheres 

das  mais  diversas  áreas  e  etnias  do  continente  africano  formariam  no  ambiente  do 

cativeiro, identidades étnicas novas, cuja dinâmica obedeceria também às formas de viver 

existentes  na  África,  mas  principalmente,  às  necessidades  de  sobrevivência  física  e 

cultural sob o regime de escravidão do outro lado do Atlântico53. Vale ressaltar que, ao 
52 Sobre esse ponto de vista ver: Robert Slenes; Mariza Soares; João José Reis entre outros.
53 Novas abordagens do conceito dos grupos étnicos são apresentadas e discutidas por Philippe Poutignat e 
Jocelyne Streiff-Fenart, Teorias da Etnicidade seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. 

25



falarmos de “formas de viver na África”, não estamos nos remetendo a uma bagagem 

cultural estática que seria trazida pelos africanos e transplantada num novo contexto, sem 

sofrer nenhum tipo de mudança.  Estas  “formas de viver” seriam sim,  trazidas à  tona, 

gradativamente,  à  medida  que  fossem  úteis  ao  contexto  da  escravidão  e,  é  claro, 

remodeladas para se tornarem inteligíveis à conjuntura na qual seriam inseridas54. Como 

destaca Manuela Carneiro da Cunha, a “tradição cultural” funcionaria como uma espécie 

de “porão” de “reservatório”, onde se buscaria “à medida das necessidades do novo meio, 

traços culturais  isolados”,  que  serviram “essencialmente como ‘sinais  diacríticos’  para 

uma identificação étnica”55. 

No quadro da escravidão brasileira, essas novas identidades entre africanos seriam, 

muitas vezes, criadas tendo como base os rótulos conferidos aos escravos pelo tráfico, tais 

como Angola,  Benguela,  Nagô, Jeje,  Mina,  entre outros.  Estas  nações  eram colocadas 

junto aos novos nomes cristãos que os escravos recebiam no ato do batismo.Geralmente 

estas  nações  correspondiam a um sistema que compreendia territórios, povos, principais 

mercados  onde  os  escravos  eram comercializados  e  portos  de  embarque  no  território 

africano.

Maria  Inês  Cortês  de  Oliveira  é  uma das  autoras  que,  ao  estudar  os  nagôs de 

Salvador, no século XIX, considera que o termo Nagô foi uma construção do tráfico, mas 

que teria sido incorporada e reinterpretada por escravos e forros. Assim, a autora considera 

que o tráfico de escravos se constituiu como um elemento paradoxal,  pois  ao mesmo 

tempo em que desintegrou os africanos de suas comunidades locais, fez com que, baseados 

nos rótulos aplicados pelo tráfico, os escravos construíssem novas identidades no âmbito 

da escravidão.56

Trad.  Elcio Fernandes,  São Paulo,  Editora  Unesp,  1997.p.  186-227.  Enquanto que  a  idéia  de  que uma 
“cultura africana” só se constituiria no Novo Mundo é formulada por Richard Price e Sidney W. Mintiz, O 
nascimento da cultura Afro-Americana: uma perspectiva antropológica, trad.Vera Ribeiro, Rio de Janeiro:  
Pallas, 2003.
54 Essas  “formas  de  viver  na  África”  foram denominadas  por  Manuela  Carneiro  da  Cunha  de  “sinais 
diacríticos”  e  de  “princípios  gramaticais  profundos”  por  Mintiz  e  Price.  Manuela  Carneiro  da  Cunha, 
“Religião,  comércio  e  etnicidade”,  in:  Antropologia  do  Brasil:  mito,  história  e  etnicidade,  São  Paulo, 
Editora da Universidade de São Paulo, 1986. p. 82-112, Price e Mintiz,  O nascimento da cultura Afro-
Americana.
55 Cunha, “Religião,  comércio e  etnicidade”,  neste estudo a autora observa como as identidades étnicas 
podem ser passíveis de “manipulação” de acordo com a situação política e os interesses econômicos de cada 
contexto.  Para tal  análise ela toma como base os “brasileiros de Lagos”,  que se utilizaram sua suposta 
identidade “brasileira” e “católica” no intuito de se “apropriarem de um nicho econômico”.
56 Maria Inês Côrtes Oliveira,  “The Reconstruction of Ethnicity in Bahia:  The Case of the Nago in the 
Nineteenth Century”, in: Paul Lovejoy e David Trotman  (Eds.),  Trans-Atlantic Dimention of Ethnicity in the 
African Diaspora, Black Atlantic Series, Continuum Press, London, U.K., 2002, pp. 158-180.
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Mariza de Carvalho Soares também considera que, com a convivência no cativeiro, 

os escravos reinterpretariam esses rótulos, criando em torno deles grupos mais abrangentes 

que incorporavam escravos, mesmo que vindos de áreas distintas na África. Esses novos 

grupos  criados  no  âmbito  do  cativeiro  foram  por  ela  denominados  “grupos  de 

procedência”. Segundo Mariza Soares, 

“A noção de  grupo de  procedência  se  distancia  da  idéia  de  busca  de  uma 
cultura original, pura e auto-regeneradora, para destacar os arranjos resultantes 
de configurações profundamente marcadas pela violência das novas condições 
culturais a que estão submetidos os grupos étnicos africanos no cativeiro”57. 

Neste sentido, a análise da inserção e reorganização dos cativos no Novo Mundo 

não  deve  desconsiderar  esses  novos  critérios  étnicos  reinventadas  no  cativeiro.  Os 

africanos que vieram escravizados para o Brasil podem ser agrupados basicamente em 

dois grandes conjuntos étnicos: os sudaneses e os bantos.

Os sudaneses são da região do Niger, na África Ocidental. Dentre eles, se destacam 

os nagôs (yorubas) da Costa dos Escravos, os jêje da mesma região e os mina da Costa do 

Ouro.  Dos  três  grandes  ramos  sudaneses  –  ocidentais,  centrais  e  orientais   -  vieram 

principalmente para o Brasil, em ordem de importância, os ocidentais (nagô, gêge, mina, 

mandinga) e os centrais (haussa, bornú, kanúri)58.

Os  bantos,  entre  eles  os  congo  e  angola,  vivenciando  uma  cultura  bastante 

diferenciada da dos sudaneses, foram introdutores no Brasil de elementos culturais que 

marcaram  as  tradições  populares  das  festas  do  boi,  capoeiras,  batuques  assim  como 

danças, ritmos, instrumentos musicais59.

Na  historiografia  sobre  Minas  Gerais  acerca  das  identidades  étnicas  africanas, 

podemos  destacar  o  trabalho  de  Julita  Scarano,  no  qual  a  autora  lista  as  várias 

procedências africanas existentes na Irmandade do Rosário do Distrito Diamantino. Célia 

Borges também discute esse aspecto da escravidão em Minas Gerais. Essa autora acredita 

que, nessa região, diferentemente do litoral onde os escravos criavam irmandades que os 

selecionavam a partir de suas nações, em Minas as irmandades representaram um meio de 

agregação das mais diversas procedências60. 

57 Mariza de Carvalho Soares,  Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de  
Janeiro, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p. 117. 
58 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro -1808-1850.  São Paulo: Companhia das 
letras, 2000.
59 A este respeito ver Carneiro, Edison. Religiões Negras. Citado em Cadernos de Arquivo – Escravidão em 
Minas Gerais. APM, 1988.
60 BORGES, Célia Aparecida Resende Maia, “Devoção branca de homens negros: as irmandades do Rosário 
em  Minas  Gerais  no  século  XVIII”,  (Tese  de  Doutorado,  Universidade  Federal  Flumense,  1998); 
SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
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De fato, nas irmandades mineiras não se observa a idéia de separação por nações. 

No entanto, o que nos chama atenção é a existência de relatos sobre situações tensas na 

região entre  os  diversos  grupos étnicos  de escravos.  Em correspondência  à  Coroa em 

1719, o conde de Assumar, informa sobre a ameaça de uma conspiração particularmente 

ampla, que pretendia massacre geral de todos os brancos, numa Sexta-feira Santa, quando 

estariam eles assistindo à missa e desprevenidos.61 Esta revolta teria malogrado no último 

momento porque os minas e angolas não teriam chegado a um acordo quanto a qual das 

duas  nações iria  fornecer  o  rei  que  pretendiam proclamar,  depois  do  extermínio  dos 

senhores. Como relata D. Lourenço de Almeida: 

“Os negros intentaram sublevarem-se contra os brancos o que conseguiriam, se 
não houvesse entre eles a diferença de que os negros de Angola queriam que 
fosse Rei de todos um do seu Reino, e os Mina também de que fosse da sua 
mesma pátria”.62

Como observamos nos documentos citados acima, os cativos são neles tratados por 

minas  e  angolas,  o  que  vem a  reafirmar  a  hipótese  de  que  os  escravos  e  a  própria 

população, neste caso, as autoridades, viriam a reinterpretar as denominações do tráfico, 

pois  estes  dois  termos  eram  bastante  genéricos  e  englobavam  africanos  de  diversas 

regiões. Nos dados por nós coletados, também fica evidente a predominância desses dois 

grupos principais. A presença africana em Vila Rica mapeada através dos registros de 

óbitos nesse capítulo, nos leva a analisar o significado da morte no século XVIII, bem 

como os rituais de enterro que os escravos praticavam.

 Debret identifica as diferentes nações a que pertenciam os escravos. Utilizando a 

sua observação, Debret reconstitui em duas de suas pranchas63 a partir dos traços físicos - 

rostos – as possíveis nações mais presentes no Rio de Janeiro.

Diamantino no século XVIII. 2ª edição. São Paulo: Editora Brasiliana, 1978.
61Arquivo Público Mineiro. Seção colonial. Códice SG 04 fls. 587-596. 
62 Arquivo Público Mineiro. Seção colonial. Códice SG 23 fl. 47. 
63 Debret, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. 1768 –1848 (Tomo Segundo). São Paulo: 
Ed. USP, 1989.
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1 - “Escravos negros de diferentes nações”

2 - “Cabeças de negros de diferentes nações”

Fonte: O Brasil de Debret
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CAPÍTULO III: Os Rituais de Morte no Século XVIII

Tema clássico do sermonário medieval, a morte o foi também no Brasil colônia presente  

na catequese, nos sermões dominicais, em toda parte e para todos os públicos64.

A morte sempre causou grande temor ao ocidente  cristão. Entretanto, a vivência 

deste medo só pode ser entendida dentro de seu contexto histórico. No final da Idade 

Média, por exemplo, o cenário da cristandade européia estava cercado de representações 

que  alimentavam  a  visão  tétrica  da  morte.  Abundavam  temas  como  o  das  danças 

macabras, dos sermões apocalípticos, imagens do Juízo Final, dentre outros. A concepção 

de morte,  presente  nos últimos séculos da Idade Média,  que enfatizava o horrível e o 

funesto, estava de acordo com a noção de macabro enquanto uma "idéia bastante popular 

nas mentalidades coletivas a partir do século XIII”65.

Nas Minas setecentistas, o macabro e a visão da morte podem ser compreendidos 

como  o  transtorno  frente  à  precariedade  da  vida,  e  o  destino  no  além,  onde  o  que 

importava  era  a  salvação  da  alma66. Como  em  outras  regiões  da  colônia,  na  área 

mineradora, a morte, era algo perturbador. No que dizia respeito à vida além túmulo, tanto 

os portugueses quanto os escravos acreditavam numa espécie de julgamento, isto é, tinham 

a concepção de que bons e  maus mortos teriam destinos  diferentes67.  O homem deste 

período procurava ter uma “boa morte”, entendida como a morte preparada, diferenciada 

da “má morte”, pelo planejamento, de modo que morrer repentinamente, por afogamento, 

assassinato, acidente ou mal súbito, era desgraça muito maior do que a própria morte. No 

período  inaugural  das  Minas  até  meados  do  século  XVIII,  a  “má  morte”  não  parece 

atípica,  pois  eram  comuns  assassinatos  e  mortes  violentas  (facadas,  tiros,  pancadas, 

afogamento, soterramento, etc.)68.

Para contornar  o  perigo da  morte  inesperada,  era  imperioso se  preparar  para a 

morte, estar em dia com os sacramentos da Igreja, confissão, comunhão, eucaristia e, por 

certo,  a  extrema-unção era  preciso providenciar  o  testamento.  A morte  devia  ser  uma 

64  Vainfas, Ronaldo. Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.
65 Campos, Adalgisa Arantes do Nascimento.  A presença do macabro na cultura barroca.  In: revista do 
departamento de História. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, dez, 1987.
66 Idem, p.84 – 91.
67 Reis, João José.  A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
68 Souza, Laura de Mello. Os desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Graal, 1982.
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cerimônia pública e organizada. Organizada pelo próprio moribundo e por seus familiares 

auxiliados pela Igreja  através das irmandades;  estas procuravam fornecer as condições 

para que os irmãos tivessem a “boa morte”69 . Os sacramentos eram parte essencial desta 

preparação para a morte, o moribundo deveria receber a penitência (confissão e pedido de 

perdão dos pecados), a eucaristia (comunhão com o "corpo de Cristo ressuscitado", de 

forma a garantir a ressurreição do moribundo) e a extrema-unção (unção com o óleo da 

salvação de forma a eliminar todos os sinais da presença "maligna"). À proximidade da 

morte, os parentes ou amigos solicitavam a presença de um padre para que este pudesse 

administrar os sacramentos ao moribundo. Seguindo as determinações das  Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia,  o padre fazia a comunicação entre Deus e o fiel. 

Todos os sacramentos obedeciam a um ritual que deveria ser minuciosamente cumprido, 

tanto pelo padre, como pelo moribundo. 

Para que fosse perfeita, a penitência, também chamada pela Igreja de  contrição,  

deveria seguir o seguinte processo:

“Consiste  este  sacramento  em muitas  cousas,  que  para  ele  são  necessárias; 
umas da parte do penitente, que o recebe, e outras da parte do Sacerdote, que o 
administra.  O  penitente  que  o  recebe,  há  de  concorrer  com  a  contrição, 
confissão, satisfação. O sacerdote que o administra há de concorrer absolvendo, 
e há de ter para isso legítima faculdade, ou ordinária, ou delegada, de quem lha 
pode dar"70 .

A  eucaristia,  como  os  outros  sacramentos,  deveria  ser  ministrada  em  plena 

consciência. Neste sacramento, o cristão deveria entregar-se a Cristo, na passagem para 

Deus, na aceitação da morte assumida como fé professada, daí a necessidade da lucidez. A 

eucaristia agia como "mantimento para a alma", alimentando-a de forma a acrescentar vida 

espiritual  e  conforto.  Os  "inocentes",  crianças  até  os  sete  anos,  não  recebiam  os 

sacramentos,  pois  segundo  a  Igreja,  elas  ainda  não  tinham  noção  de  seus  atos.  A 

administração  da  Eucaristia  aos  enfermos era  ordenada  aos  sacerdotes  para  que  fosse 

aplicada a todos os seus fregueses. Caso alguma pessoa viesse a morrer sem a Eucaristia 

69 Aguiar, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos Confrades: a sociedade confrarial entre negros e mulatos no 
século XVIII. São Paulo: FFLCH/USP, 1993.(Dissertação de Mestrado em História)
70 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, feitas e ordenadas pelo Ilustríssimo e Reverendíssimo 
Senhor Sebastião Monteiro da Vide,  Arcebispo do dito Arcebispado,  e  do Conselho de Sua Majestade, 
proposta e aceitas em synodo diocesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de junho do ano de 1707, Lisboa, 
Miguel Rodrigues, Livro 1 título. XXXIII p.54
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por  culpa  ou  negligência  do  padre,  este  seria  preso  e  suspenso  do  seu  ofício  e  dos 

benefícios por um ano, além de outras penas que lhe podiam imputar os visitadores71.

O último e mais importante  dos  sacramentos,  a  extrema-unção,  um sacramento 

purificador por excelência que, paradoxalmente, preparava a entrada do cristão no além e, 

ao mesmo tempo, podia exercer um efeito de restaurar a saúde debilitada dos doentes. 

Eram assim definidas pelas Constituições primeiras:

"Os efeitos  próprios  deste  sacramento  são muitos,  e  principalmente três.  O 
primeiro é, perdoar-nos as relíquias dos pecados, pelos quais faltava satisfazer 
da nossa parte, ficando por isso aliviada a alma do enfermo. O segundo é, dar 
muitas vezes, o todo ou em parte a saúde corporal ao enfermo, quando assim 
convêm para bem de sua alma. O terceiro é, consolar o enfermo, dando-lhe 
confiança, e esforço, para que na agonia da morte possa resistir aos assaltos do 
inimigo, e levar com paciência as dores da enfermidade"72.

A enfermidade grave, ou de risco de vida, e a manutenção da esperança de viver, 

eram as condições para o recebimento da extrema-unção. Não deveria ser administrada aos 

inocentes; aos atingidos de morte violenta por justiça; aos que entrassem em batalha; aos 

excomungados impenitentes que estivessem em pecado público e aos dementes73.

Podemos notar, através da leitura de alguns assentos de óbito, a importância de se 

receber os ditos sacramentos, sendo que a ausência de algum destes ritos vinha sempre 

acompanhada de justificativa. Foi o que ocorreu,  em 29/04/1765, com Antônio de nação 

mina, escravo, sem extrema unção por não chegar a tempo, ou ainda com Roza escrava 

sem sacramentos, pois faleceu de “morte repentina”, em 21/04/176574.

Passados os sacramentos, era preciso tratar do cortejo, da mortalha, da sepultura, 

além das missas. A pompa podia faltar durante a vida, mas era essencial na hora da morte.

A  cerimônia  do  morto  contava  com  certas  convenções  que  deviam  ser  expressas 

solenemente e eram as irmandades as detentoras dos aparatos e do saber necessário a uma 

cerimônia devidamente pomposa. Elas zelavam para que, na morte de um associado, os 

irmãos  saíssem  “em  pompa”,  ou  “em  corpo  de  comunidade”  e,  ainda, com  muita 

compostura75 .

As cores eram de grande importância. Na concepção cristã, determinadas cores, se 

mal empregadas, poderiam dificultar o desprendimento da alma, funcionando como uma 
71 Idem, Livro 1, título XXIX p.46-48.
72 Idem, Livro 1, título XLVII, p.81.
73 Idem, Livro 1, título XLVII, p.81-83.
74 Livro de óbitos. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias. Arquivo da Casa dos Contos. 
Rolo 073, vol 500. p.335
75 CAMPOS, Adalgisa Arantes do Nascimento. Op. Cit. p. 5.
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espécie  de  barreira  à  entrada  no  Além;  outras,  pelo  contrário,  poderiam servir  como 

identificação e passaporte. O branco era a cor da fase dos ritos de iniciação, significando o 

nascimento  ritual76.  Entre  os  bapende  -  um  dos  grupos  étnicos  bantos  -  os  mestres 

iniciadores do rito mugongo eram literalmente branqueados com pemba (uma espécie de 

giz branco). Entre alguns grupos étnicos da região de Camarões as viúvas ndiki pintavam 

as pernas de branco e os fali envolviam o cadáver (com exceção dos pés e das mãos) com 

cintas de algodão branco. O branco também era a imagem dos espíritos dos antepassados; 

por isso, para alguns grupos étnicos bantos, o branco era a cor dos defuntos; um cadáver 

que caía na água voltava embranquecido, daí a assimilação freqüente do branco europeu 

com um espírito aquático; entre os benguelas, por exemplo, o deus ibanza vivia na água. 

Por estes motivos, no imaginário local era natural a associação dos brancos (europeus) que 

vinham da  água  (oceano),  com certos  atributos  da  divindade:  eles  eram considerados 

antepassados  reencarnados,  o  que  pode  explicar  a  associação  que  os  negros,  que 

partilhavam desta cultura, faziam entre a terra dos brancos (a América) com a terra dos 

mortos e, por conseguinte, a relação entre a travessia do oceano a uma travessia para a 

morte77.

De acordo com Rodrigues, é possível que, em grande parte, a escolha da cor branca 

para as vestimentas de morte, pelos escravos - africanos, principalmente - tivesse uma 

justificativa religiosa, o que demonstraria um padrão consciente de seleção e adoção de 

práticas  fúnebres  conhecidas,  ainda  que  inserido  nas  diretrizes  da  Igreja  católica;  ao 

apropriar-se  do  código  de  base  católico,  os  negros,  muitas  vezes,  o  redefiniram, 

introduzindo,  nos  cerimoniais  cristãos,  práticas  de  origem  africana.  Nas  regiões 

urbanizadas, os escravos recorriam mais às mortalhas de santos às de cor, o que pode ser 

explicado pela atuação das irmandades religiosas nestas localidades78.

Como podemos observar, a "boa morte" se apresentava como um processo longo e 

complexo. Após recebimento dos sacramentos e da escolha das vestes funerárias, eram 

realizados os ofícios fúnebres - encomendação da alma e missa de corpo presente. Estes 

eram realizados com o objetivo de empreender orações em intenção da salvação da alma 

do defunto. As encomendações eram uma espécie de entrega da alma do morto a Deus. 

Nenhum defunto  poderia  ser  enterrado  sem ser  primeiramente  encomendado pelo  seu 

76 RODRIGUES, Claudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de
Cultura, 1997.
77 THOMAS,  Louis-Vincent.  Antropologia  de  la  muerte.  México:  Fondo de  Cultura  Económica,  1983. 
p.523.Citado por: RODRIGUES, Claudia. Op.cit. p.205
78 RODRIGUES, Claudia. Op.cit. p.200
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pároco ou outro sacerdote a seu mando. O pároco deveria encomendar o defunto com 

"muita  diligência".  Deveria  também  procurar  saber  anteriormente  se  o  morto  havia 

deixado testamento e/ou determinações a respeito dos funerais, legados pios ou obrigações 

de missas, a fim de que fossem cumpridos; após o que deveria encomendá-lo, onde o 

corpo estivesse, com sobrepeliz e estola preta ou roxa, segundo o ritual romano79.

Segundo  as  Constituições  Primeiras  do  Arcebispado  da  Bahia,  após  serem 

encomendados por seus párocos, os mortos deveriam ser por eles acompanhados até a 

sepultura:

"No acompanhamento irão todos em procissão para a Igreja onde houver de ser 
enterrado o defunto, com compostura, e gravidade pelo caminho ordenado pelo 
pároco, que será para isto mais breve, e acomodado que houver: e a Cruz da 
Freguesia do defunto precederá às outras”.80

Para a organização do cortejo existiam regras, as irmandades deveriam levar suas 

bandeiras diante das cruzes das freguesias e os clérigos deveriam levar velas acesas. A 

presença das confrarias era fundamentais  para a configuração da pompa fúnebre,  estas 

deveriam conduzir a despedida daquele irmão de fé. O momento em que saía o cortejo era 

o ápice da morte-espetáculo, e o corpo do morto epicentro do cortejo, ponto sobre o qual 

convergiam todos os signos do funeral. A pompa poderia ser expressa tanto na quantidade 

de  participantes,  como  no  aparato  dos  objetos  funerários.  Toda  esta  preparação  e 

movimentação faziam com que a morte – a princípio um acontecimento individual para 

quem morria - se transformasse em um acontecimento social para os que ficavam.

Quanto  ao  sepultamento,  era  costume no  século XVIII,  enterrar  os  mortos  nas 

igrejas. Desde final da Antiguidade os mortos estabeleceram uma relação de proximidade 

com os vivos, característica essencialmente cristã. Entretanto, na Antiguidade havia uma 

repulsa aos mortos, e seus corpos eram mantidos a distância, os cemitérios localizavam-se 

fora das cidades, ao longo das estradas, como a Via Appia romana. Neste período, existia 

o  medo  da  poluição  causada  pelos  fluidos  dos  mortos  e  o  temor  que  os  defuntos 

"retornassem" e perturbassem os vivos81.

A partir do século VI, a crescente associação entre o culto dos antigos mártires, de 

seus túmulos e a fé na ressurreição, permitiu a aproximação dos vivos com os mortos. 

Acreditava-se que a sepultura adequada e inviolada possibilitaria a salvação, na medida 

79 Constituições, livro V, título XLV287-289.
80 Idem, ibid, livro V, título XLVII 289-291.
81 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, 2 vol.
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em que esta era associada à conservação do corpo; pois,  segundo a crença popular,  a 

violação  da  sepultura  comprometeria  o  despertar  do  defunto  no  último  dia,  e,  por 

conseguinte, a sua ressurreição para a eternidade. O temor da violação fez com que se 

generalizasse a prática de se enterrar perto dos túmulos dos santos mártires que, tendo seu 

lugar imediato e certo no Paraíso, seriam capazes de repelir os profanadores de sepulturas. 

Também o "corpo espiritual" estaria sob guarda dos santos se enterrado junto próximo a 

eles82.

Chamados ad sanctos, os enterros no interior das igrejas ainda seriam motivados 

pela  crença  de  que  a  proximidade  dos  santos  significaria  o  alívio  e,  até  mesmo,  a 

obliteração  dos  pecados.  Procurada  a  proximidade  com  os  santos  inicialmente,  num 

momento posterior buscou-se a dos que haviam sido sepultados perto deles. A partir de 

então,  segundo  Philippe  Ariès,  os  mortos  deixaram de  significar  repulsa,  tornando-se 

elementos sacralizados. Os cemitérios eclesiásticos se transformaram num espaço sagrado, 

destinado às orações pelas almas dos mortos e, por conseguinte, bastante freqüentados83.

A partir da Idade Média, a Igreja inicia o controle dos locais de sepultamento e 

começa a proibir que se enterrasse em local sagrado àqueles que morressem não estando 

em comunhão com a fé católica. Outro obstáculo ao sepultamento ad sanctos era o espaço 

no interior das igrejas. Leis canônicas do século V determinaram que deveria se inumar os 

corpos em torno dos templos, ficando o sepultamento no seu interior reservado aos padres, 

bispos, monges e alguns leigos privilegiados. A desobediência a tais preceitos foi evidente,

pois se percebe que esta lei perdurou até o século XVIII, evidenciando a existência de 

subterfúgios  às  regras.  A  compra  dos  locais  de  enterramento  marcou  a  diferenciação 

existente entre as sepulturas nas Igrejas e as dos cemitérios, destinados, esses últimos, na 

maioria das vezes, aos mais pobres84. Tanto os locais de sepultamento como a pompa do 

ritual  fúnebre  sempre  diferenciaram  ricos  e  pobres.  Na  Roma  antiga,  as  cerimônias 

fúnebres variavam de acordo com a fortuna do falecido. Um descendente de família nobre, 

um general famoso, um rico homem de negócios sabiam que seriam enterrados com toda a 

pompa e circunstância. As classes média e baixa já não recebiam reconhecimento póstumo 

semelhante. A menos que durante a vida houvessem tomado providências para o enterro, 

seus corpos seriam enterrados no "campo do oleiro", cemitério reservado aos escravos e 

aos pobres. Para obviar esta eventualidade, as classes média e baixa formavam associações 

fúnebres cooperativas chamadas  collegia funeraticia.  Essas associações floresceram no 
82 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, 2 vol.
83 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, 2 vol.
84 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, 2 vol.
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início do Império Romano, assegurando a seus membros enterro decente no columbarium 

da irmandade, mediante pagamento de um taxa anual durante a vida. Os primeiros cristãos 

em Roma formaram uma sociedade semelhante, enterrando seus mortos nas catacumbas85.

A  tradição  do  enterro  cooperativo  continuou  na  Europa  ocidental.  As  irmandades 

medievais da França, Alemanha e Itália tinham cláusulas em seus estatutos relativas ao 

enterro  dos  irmãos  e  de  suas  famílias.  Essas  irmandades  cobravam  aos  membros 

contribuições  anuais  e  a  falta  de  pagamento  resultava  freqüentemente  na  perda  dos 

privilégios86.

O costume do sepultamento ad sanctos, esteve presente na sociedade brasileira até 

1850, quando as autoridades imperiais  instituíram o sepultamento fora dos limites das 

cidades.  Trazidas  pelos  portugueses,  tais  práticas  foram  adotadas  desde  o  início  da 

colonização e remontavam à tradição ocidental cristã, que via no sepultamento no recinto 

eclesiástico uma segurança, pois ali se sentia mais próxima a presença de Deus. Aqui, na 

colônia, também foi possível contemplar a hierarquização dos ritos fúnebres e dos locais 

de sepultamento.

As  Minas  Gerais  do  século  XVIII,  por  exemplo,  foram  palco  de  funerais 

espetaculares, com toda a "pompa barroca". Um exemplo clássico foram as exéquias de 

D.João V, cuja morte se deu em 17 de dezembro de 1750. O monarca fora sepultado em 

Portugal, mas a cerimônia foi reproduzida na colônia. Em homenagem ao falecido foram 

realizadas brilhantes cerimônias em Vila Rica, Mariana e São João Del Rei. Em Vila Rica, 

as exéquias reais exigiram ênfase nos aspectos visíveis do luto. As janelas dos passos do 

Conselho da Câmara deveriam ser fechadas e o luto rigoroso foi decretado pelo prazo de 

seis meses, para toda a população que deveria se cobrir de panos negros, com exceção dos 

pobres que expressariam a consternação através do uso no chapéu do fumo ou insígnia 

preta. Para facilitar a aquisição de baetas negras, uma advertência foi feita aos mascates 

com base no fisco e pena de trinta dias de reclusão, a fim de que não aumentassem os 

preços  da  "fazenda  pertencente  a  Lutos".  Para  a  realização  da  cerimônia  de  quebrar 

escudos,  própria  para  os  funerais  de  pessoas  reais,  três  cadafalsos  foram montados  e 

cobertos de tecidos negros, um em frente a Câmara, outro no largo de Antônio Dias e o 

último no largo do Pilar. O cortejo da nobreza enlutada teve início na Câmara em direção 

aos lugares referidos, para a realização da quebra dos escudos negros com representação 

85 RUSSEL-WOOD. Op.,cit., p.153.
86 Idem, ibid., p.154
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das armas reais  fúnebres.  Em cada um daqueles  três  lugares,  logo após  a  quebra  dos 

escudos eram repetidas as palavras convencionais ao momento: “Choray Nobres-choray

Povo - que é morto o vosso Rey e Senhor Dom João o Quinto de Portugal...”87.

No entanto, na mesma cidade na qual ocorreu o funeral de D. João V, cercado de 

pompa, veludos negros, galões de ouro e prata, ocorria também o abandono de corpos no 

adro das igrejas. Em sete de abril de 1763, foi deixado no adro da igreja matriz de Nossa 

Senhora da Conceição de Antônio Dias, o corpo de um escravo "preto, o qual se depositou 

à noite sem que se soubesse o nome e mesmo se conhecesse seu senhor" 88.

Estes dois exemplos de tratamento tão diversos oferecido aos mortos denotam que 

as atitudes diante da morte constituem metáforas reveladoras de modos de viver e que as 

representações da morte estão imersas nas estruturas culturais, econômicas e sociais.

Assim, a morte somente pode ser entendida se analisada no âmbito de todas as 

esferas de uma sociedade, pois cada sociedade guarda suas especificidades.

Cenas de Rituais Fúnebres no Brasil Colonial

Fonte: O Brasil de Debret

CAPÍTULO IV: Os Enterros de Escravos

“E porque é alheio da razão e piedade cristã, que os senhores, que se 
serviram de  seus  escravos  em vida,  se  esqueçam deles  em sua  morte,  lhes 

87 Auto de Veneração. Revista do Arquivo Público Mineiro. n. 9, p. 359-365.1904. Citado por CAMPOS,
Adalgisa Arantes. Op. cit. p. 7-10.
88 OURO PRETO. Arquivo da Casa dos Contos. 07/04/1763, vol. 06, rolo 047, fs. 420
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encomendamos  muito,  que  pelas  almas  de  seus  escravos  defuntos  mandem 
dizer  missas,  e  pelo  menos  sejam obrigados  a  mandar  dizer  por  cada  um 
escravo, ou escrava que lhe morrer, sendo de quatorze anos para cima, a missa 
de corpo presente, pela qual se dará a esmola acostumada”.89.

Em  seu  livro  quarto,  as  Constituições  Primeiras  do  Arcebispado  da  Bahia 

ordenavam aos senhores que cuidassem do sepultamento de seus escravos e escravas, mas 

nem sempre os senhores seguiam os preceitos da Igreja. 

Em Salvador,  a  Irmandade  de  São  Domingos  do  Convento  de  São  Francisco 

chegou a fazer uma petição ao rei, na qual informava a precária situação dos defuntos 

escravos:

(...) “e da mesma sorte acontece freqüentemente lançarem os defuntos corpos 
nos adros das igrejas principalmente de religiosos os quais se vêem precisados 
a dar-lhe sepultura, pois tem os senhores por mais barato esta inumanidade do 
que experimentar as demoras, e embaraços das averiguações da sua pobreza, 
com  que  muitas  vezes,  além  de  se  corromper  primeiro  o  cadáver,  fica 
totalmente dificultada a sepultura”90.

Em 1693, D. Pedro II, mostrando preocupação com as condições dos negros no 

Brasil, escrevera ao cabido da catedral do Rio de Janeiro mandando assegurar a todos os 

escravos moribundos os últimos sacramentos. O rei fora informado de que os sacramentos 

não eram ministrados em parte porque os padres cobravam taxas exorbitantes, e, em parte, 

porque os senhores se recusavam a chamar padres para assistir aos escravos moribundos. 

Em Minas Gerais, a situação fora diferente, os relatos das atas de óbito de escravos 

nos informam sobre circunstâncias diferentes. Em Vila Rica, o destino dos escravos sem 

proteção confrarial ou dos cuidados para esse fim do seu senhor era o adro ou cemitério da 

igreja Matriz 91. Este recinto, dotado de covas com reduzida qualificação espiritual, tinha 

pouca aceitação por parte das populações livres (branca e parda) durante o setecentos e 

primeiro terço do oitocentos. O adro da Matriz foi,  sem dúvida, a maior necrópole na 

Capitania das Minas.Geralmente permaneciam neste cemitério os defuntos escravos, não 

filiados  a  Irmandade  do  Rosário  dos  Pretos  ou  naquelas  de  crioulos  (Mercês  e 

Misericórdia, Mercês e Perdões, São José dos Homens Pardos, São Francisco de Paula, 

Nossa Senhora das Dores, Santa Efigênia no Alto da Cruz, etc.)92.

89 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia..., Livro 4, título LI, p.293.
90 Trecho de petição da Irmandade de São Domingos do Convento de São Francisco da cidade de Salvador 
ao rei. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Bahia, 1735. Citado por: SOARES, Mariza Carvalho.  Op. 
Cit., p. 144
91 CAMPOS, Adalgisa Arantes. A idéia do barroco e os desígnios de uma nova mentalidade: A Misericórdia 
através do sepultamento pelo amor de Deus na paróquia do Pilar de Vila Rica (1712 - 1750) In: O território 
do barroco no século XXI. Ouro Preto, 2000.
92 Idem. p. 51.
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Na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias, além do adro ou 

cemitério da Matriz,  também foram utilizados adros de outras capelas para o enterramento 

de  escravos.  Abaixo  apresentamos  uma  tabela  por  período  com  a  distribuição  dos 

sepultamentos de escravos na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias:

 

Períodos
1760 - 1765 1770 - 1775

Locais de Sepultamento  Nº %  Nº %
Matriz Capela 85 10,78 Capela 68 11,5
 Cemitério 207 26,2 Cemitério 175 29,7
Ouro Fino Capela 11 1,4 Capela 3 0,5
 Cemitério 25 3,2 Cemitério 14 2,37
Rosário dos Brancos Capela 42 5,32 Capela 20 3,36
do Padre Faria Cemitério 136 17,2 Cemitério 49 8,3
Rosário dos Pretos Capela 100 12,7 Capela 118 20
do Alto da Cruz Cemitério 11 1,4 Cemitério 11 1,9
Pilar do Taquaral Capela 5 0,69 Capela 10 1,67
 Cemitério 27 3,42 Cemitério 22 3,7
S.J. Batista do Capela 13 1,65 Capela 0 0
Morro Cemitério 22 2,83 Cemitério 3 0,5
Santana Capela 19 2,42 Capela 17 2,9
 Cemitério 79 10,03 Cemitério 78 13,2
N.S.  Mercês e Perdões Capela 6 0,76 Capela 1 0,2
 Cemitério 0 0 Cemitério 1 0,2

Total 788 100% 590 100%

Fonte: Arquivo da Casa dos Contos em Ouro Preto. Livros de óbitos e testamentos do Arquivo Eclesiástico 
da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Rica de Ouro Preto. Rolos 047 vol 007 p. 001-030; 048 
vol 007 p.031-101; 073 vol 500 p.263-363. 

Observa-se que a maioria dos escravos era, de fato, sepultada no adro ou cemitério 

das capelas, havendo uma predominância do adro da Matriz. A capela do Rosário dos 

Pretos foi  a que mais enterrou escravos em seu interior. Esse fato ocorre, pois muitos 

escravos eram irmãos da Irmandade o que lhes garantia uma “boa morte”  e estar juntos 

aos seus.
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Havia a preocupação de não ser enterrado nos cemitérios, uma vez que este tipo de 

sepultamento significava perder  as indulgências  da sepultura  na capela  e  as  rezas  dos 

irmãos que, cotidianamente, lá realizavam seus exercícios religiosos. No caso dos escravos 

outra possibilidade pode ser acrescentada,  a de ficar entre "parentes" depois da morte. 

Segundo João José Reis, para o africano morrer numa família ritual, e com ela passar ao 

Além, se tornara possível com a irmandade93.

Neste período, constatamos a existência de uma hierarquia do conjunto espacial 

que envolvia os rituais da morte, revelando tanto a hierarquização do sagrado, quanto do 

social. Aqueles escravos que possuíam condições de pertencer a uma irmandade obtinham, 

na sua maioria, funeral dentro das igrejas, o que não ocorria com os não vinculados que, 

em sua maior parte, eram enterrados nos adros ou cemitérios das igrejas.

A entrada dos escravos nas confrarias pode ter sido motivada pela busca da "boa 

morte", como avalia Soares, a justificativa para a criação das confrarias de pretos vinha 

freqüentemente associada ao fato de os escravos serem abandonados por seus senhores 

depois  de  velhos  e  doentes,  tendo  seus  cadáveres  deixados  no  adro  das  igrejas.  Os 

sepultamentos feitos de acordo com as normas eclesiásticas deviam corresponder, grosso 

modo, ao universo dos filiados a irmandades que conseguiam cumprir todas as exigências 

do  sepultamento  cristão,  o  que,  mesmo  nas  irmandades,  nem  sempre  era  fácil.  As 

exigências  constituíam-se  em  administrar  os  sacramentos  ao  moribundo  e,  após  o 

falecimento, realizar a encomendação do corpo, a preparação em mortalha adequada, o 

transporte e o sepultamento com a presença de um religioso, missa e velas. Paga-se o 

padre, a mortalha, a sepultura, a missa e também as velas94.

Concluímos que nos dois períodos pesquisados a maioria dos irmãos da capela de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos era  escrava de procedência  mina e todos foram 

sepultados dentro da capela.  É o caso de José Mina que foi  enterrado em 10/02/1764 

dentro da capela nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz onde era Irmão e 

com Cecília  preta  mina  enterrada  em 29/10/1774  dentro  da  capela  do  Alto  da  Cruz, 

também irmã95.

Os ritos fúnebres não apenas prestavam homenagem ao morto, ajudando-o a trilhar 

o caminho para o outro mundo, mas, em sua pompa, mostravam o poder da irmandade em 

cuidar de seus membros e enterrar seus mortos. Daí o fato de, mesmo nos enterros dos 

93 REIS, João José. Op.cit. p. 198.
94 SOARES, Mariza Carvalho de. Op. Cit., p. 151
95 OURO PRETO. Arquivo da Casa dos Contos. Livro de óbitos. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
do Antônio Dias, 1760-1765; 1770-1775.
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irmãos de  menor  destaque,  a  irmandade  comparecer,  chorar  e  carregar  o  morto  até  a 

sepultura.  Também  as  missas  solenes  de  corpo  presente  e  pelas  almas  dos  irmãos 

falecidos, assim como os cortejos fúnebres, as procissões eram oportunidades para renovar 

a solidariedade do grupo e demonstrar à sociedade a importância da irmandade. Segundo 

Scarano,  esse  é  o  motivo  da  condenação  de  ausências  e  omissões  dos  irmãos  nessas 

ocasiões96.

Infelizmente  não  temos  para  as  Minas  Gerais  do  século  XVIII,  as  excelentes 

descrições de Jean-Baptiste Debret sobre os cerimoniais fúnebres no Rio de Janeiro no 

início dos oitocentos. Debret descreve, os funerais de uma negra moçambicana e do filho 

de um rei negro, em que somente mulheres acompanhavam o funeral, à exceção de dois 

homens carregando o cadáver numa rede, um “mestre-de-cerimônias” e um tocador de 

tambor. Este último puxava o cortejo, ora adiantando-se, ora detendo-se para tocar. Na 

Igreja de Nossa Senhora de Lampadosa, o mestre-de-cerimônias, vestido com um tipo de 

gibão colorido, ordenou que o cortejo parasse, ao tempo em que a porta da igreja se abria. 

Neste  momento,  o  tambor  entrou  em  ação  e  as  negras  puxaram  cantos  fúnebres, 

acompanhados por  palmas.  Algumas mulheres  colocaram as  mãos sobre  a  mortalha  e 

diziam: “estamos chorando nosso parente, não enxergamos mais, vai embaixo da terra até 

o  dia  do  juízo,  hei  de  século  secolorum amém”.  Não  faltou  latim  nesse  ritual  agora 

sincrético. Um sincretismo percussivo também misturava o som dos sinos ao do tambor. 

Nada de velas, caixão, padres, orquestras, mas ainda assim um enterro pomposo a seu 

modo.  Chegando  à  igreja,  enquanto  do  lado  de  dentro  acontecia  a  cerimônia  de 

sepultamento,  do  lado  de  fora  homens  e  mulheres  soltavam bombas,  batiam palmas, 

tocavam tambores, cantavam canções africanas97.

Podemos perceber que a aceitação e a procura por sepultamentos cristãos por parte 

dos  escravos  podiam  representar  uma  tentativa  de  fuga  das  condições  precárias  do 

sepultamento no adro da Matriz. E ainda, uma tentativa de se preservar tanto a identidade 

do morto como da irmandade.

Vale  lembrar  também que,  em ambas as  culturas,  africanas  e  portuguesas,  são 

recorrentes a idéia de que o indivíduo deve preparar-se para morrer98 e, neste sentido, a 

96 SCARANO, Julita.  Devoção e escravidão.  A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no 
Distrito Diamantino no século XVIII. 2ª edição. São Paulo: Editora Brasiliana, 1978.p. 55.
97 Sobre comentários de Debret em torno das práticas funerárias de ascendência africana, consultar REIS,
João José. A morte é uma festa. p. 160-161.

98 Sobre rituais de morte na África e em Portugal consultar REIS, João José. Op. Cit. p. 90.
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Igreja  Católica  pode  ser  encarada não  apenas  como uma instituição  de  opressão,  mas 

também como uma estrutura usada para caracterizar a comunidade escrava99.

Funerais de africanos no Rio de Janeiro

Fonte: O Brasil de Debret

CONCLUSÃO

O  objetivo  do  presente  estudo  constituiu  em  discutir  sobre  as  possíveis 

procedências dos escravos em Vila Rica através dos registros de óbitos. Como podemos 

observar  a  população  escrava  desta  região  era  predominantemente  africana.  Os  dois 

maiores grupos de procedência eram os minas e os angolas, seguidos dos crioulos.

99 RAMOS, Donald. A influência africana e a cultura popular em Minas Gerais: um comentário sobre a 
interpretação da escravidão. p. 159  In: JANCSÓ, István, KANTOR, Iris.Festa: Cultura e sociabilidade na 
América Portuguesa. vol.I. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo. 2001
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 Observamos que apesar da produção aurífera não mais predominar no período 

analisado, a injeção de mão de obra africana ainda era considerável, dado os resultados 

encontrados, mesmo se tratando de uma mão de obra antecedente.

A  partir  das  atas  de  óbito  podemos  observar,  além  das  procedências,  outras 

características do cotidiano escravo neste  período,  como por  exemplo,   a  questão dos 

sepultamentos.  Notamos  que  a  maioria  dos  enterramentos  dos  escravos  era  feita  no 

cemitério da Matriz. Na Igreja do Rosário dos Pretos, a grande maioria dos sepultamentos 

foi feita no interior da capela prevalecendo o grupo de procedência mina.

Discussões desse nível não se esgotam neste trabalho, pelo contrário, percebe-se 

que  a  partir  da  pesquisa  que  fizemos  muito  ainda  deverá  ser  realizado  no  intuito  de 

contribuir para historiografia mineira tratando-se da população escrava. 
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