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RESUMO Este artigo pretende analisar o papel social do capelão de 
irmandades de negros e mulatos do periodo colonial a partir de estudo 
de caso centrado em Vila Rica. Procura-se determinar a posição da ca
pelania no interior da carreira eclesiástica e a autocompreensão doca
pelão para situá-lo no interior dos conflitos entre Igreja e irmandades. 
Concebemos, assim, o capelão como intermediário cultural a desempe
nhar aÇão decisiva na conformação das concepções de autodetermina
ção da vida religiosa e autogestão do espaço sagrado, desenvolvidas 
no interior das irmandades de negros e mulatos. 

ABSTRACT Orawing on a case study centered in the former city of Vila 
Rica, this article aims at analyzing the social role of the chaplain in the 
botherhoods of black and mulatto people in Brazilian colonial times. The 
objective is to determine the place of chaplaincy wíthin the ecclesiastícal 

1 E1>ta texto oonstttul palie dO capitulo 2 de minha disllertaçilo de Mestrado VIla Rica doa confl'lldN: a aOCIB· 
billdade con!ranal enlre negros e muialos no século XVUI. UnlwrSidsde de Sao Paulo, 100:1. lOdav!a, sofreu 
varias modHICaç(Mrs tento no fom11110 como na ~MuahzaçAo bibliogréflc.a e dOcumental. emwa manl&nna a 
estruMa origloal. A FAPESP lomeceu suporte 11GCllSSérfo para sua (Oalizaçto e a Fundaçao Ford. através do 
Cttn110 de Esludos Alro-AslàiiCOII, ~nanciOu p3lté elo 1rabalho de campo. Foi em adotadas as segulnles abre
llla!IXas: A/qUIVO da Par6qula do Pile r APP. Arquivo da Casa do Pilar - ACP: Arqutvo ela ParóQUia de AniOnlo 
019s - APAO {Ouro Prelo); Arquoll(l da Curta de Mari&t\a - ACM. Casa Borba Gato- CBG (Sabel'é): Arquivo 
H~SIOrieo Ulltamarinc · AHU. Arqull/0 NaC10081 da Ttlrre do Tombo ANTI. 
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career and the self-understanding of the chaplain in order to locate him 
at the site of the conclicts between the church and the brotherhoods. The 
chaplain is thus conceived of as a cultural medíator who plays a decisiva 
role in the configuration of religious hfe self-determination and of self
management of the sacred space, cocepts developed amidst the black 
and mutatto brotherhoods. 

Na análise do papel social das irmandades coloniais de negros e 
mulatos a consideração das relações entre capelães e irmandades no 
contexto da estrutura administrativa dessas associações e, em nlvel mais 
abrangente, das relações lgreja\jrmandades, tem chamado atenção dos 
estudiosos da vida confraria! colonial. Nosso objetivo consiste na abor
dagem da questão a partir de estudo de caso centrado em Vila Rica. 

Os capelães estavam no centro de praticamente todas as atividades 
confrariais. Freqüentemente sua presença era exigida na celebração de 
missas, elaboração de sermões para festas dos santos patronos, aco~
~nhamento de enterros e de rituais religiosos, eleições do cor~o a~m~
nístrativo e reuniões ordinárias. o presente trabalho propõe dots objetl· 
vos: I) em primeiro lugar, tentar visualizar como o clero encarava o exer
clcio do sacerdócio nas condições específicas do século XVIII e, neste 
contexto, determinar a posição da capelania na carreira eclesiástica e a 
"autocompreensão" do ser capelão de irmandade; 11) definir as expecla· 
tivas das irmandades em relação aos capelães e suas respostas a estas 
demandas para, então, situar a posição e papel dos capelães no interior 
dos conflitos Igreja/irmandade do perfodo colonial. 

A historiografia sobre história da Igreja em Minas colonial nao ~fere
ce elementos suficientes para estabelecer um quadro claro e prectso da 
dimensão e composição social do clero. Alguns dados gerais sobre o 
clero marianense, ainda que sumários, podem ajudar a delimitar a im
portância da capelania no interior da carreira eclesiástic~ e indicB:r tra
ços acerca da formação e prática sacerdotal. Cônego Ra1mundo Trm~a
de contabilíza, a partir dos processos e listas de ordenaç.oes do Arqutvo 
da Cúria de Mariana, mais de 300 padres ordenados no perlodo de O. 
Frei Manuel da Cruz (1748-1764) a O. Frei Domingos da Encarnação 
Pontevel (1779-1793). Estes dados não constituem. entretanto, expres
são precisa do clero empregado no Bispado. Vários padres poderiam 
ter sido ordenados fora, desde que seus papéis fossem reconhecidos 
para que pudessem concluir processo de ordenação. ~?r outro lado, _o 
fato de terem sido ordenados no Bispado não constltu1na de exerclc1o 
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de ordens nos seus limltes2 O mesmo Trindade elabora lista do clero 
existente no Bispado de Mariana em 17 48 a partir do Registro Geral do 
Bispado. Dos 435 padres listados 142 eram capelaes e, entfe eles, 34 
mencionados explicitamente como vinculados a irmandades. A simples 
menção do lugar e da igreja dificulta .a precisão do número de capelães 
integrados à vida confraria! (segundo Trindade 2/3 das capelas citadas 
desapareceram). É Uclto supor que grande parte das capelas fosse sus
tentada por irmandades, e não pOf' particulares ou comunidades especf
flcas3. 

O ouvidor da comarca de Vila Rica, Caetano da Costa Matoso, em 
resposta a ordem régia, fornece uma série de dados sobre o clero minei
ro e suas ocupaçoes. Para fundamentar seu relatório, Matoso recorre a 
vários pareceres, dos quais extrafmos as seguintes estimativas• : 

'f0:1'A DE CLÉRIGOS ~DE IRMÃNDADE 

I 2000 400+ 600 

li Até 900 100 

111 1000 200 

N 700 400+ 600 

v Mais de 700 Ma1s de200 
'-- - '-- -- - '---- - -

2 A ~stagem do5 ptCCeSSOS De Genere et Morlbus 0c aoervo da Cllrla d• Mariana rndk:e 1822 proces&OS para o 
sec XVIII, .....:mero bem superior lllJ apmsenlado por Tnndllde. Talllel rnmos dest&s grófnandos VIIIII$Elm cem 
doel.menlaçAo PJ'Onta de outTu dloo::eaaa pera tomar llf'(lena em Manana. O bispo~ Sêo Pau~. O. Frei Manuel 
da Ressurrelçao, reoetlia C011$\Bnles Cl1ticas dos QO\IIIffilldcrea jlelo l!iiiVBdc nllmero da sac:etdotes ordenado~~ 
na sue dlooese. Encre 1ne e 1780 foram ordenaóos mais de dU200Cos candidatos no ~lido. uma media de 
queae 10 por anc Em 1Te5, defendia-se ]l.tnlo ê coroe BUStentando que em 12 anoa dera ordens a apenll$ 73 
eclelllasllcos. Os demaiS podenam ser ordlnandos de outros bispados que v11111arn a sao PiWio llOf'lclulr o 
procesao. V.lUSTOSA. Oacarde F. "Si!uaçAo rellglooa da Caipl1ama de Sêo Paulo na peJeiiTadueu biapo, O Fr. 
ManueldaR~(1m)", AeYtltlidiHietórll, n.1CM. out./dez. de 1975, p009-925. 

3 lRINDADE,Iie.lmundO. IMtltlfk;lõe• eúllgrefu na Blapado de Mllrle,... Rio de Janetro: MEC. 1945. p,35C5· 
37'6 Neste perlodo todo o clero em obediêrtcill ês detsrmlnaçees ela primeira Pestaral de D. Manuel da Cn.1z, 
da\18f'la ler reformado sues prav;Q&. C. Boschr la~ tabela a partrr de8$es dados em Os leigos e o poder. 
(SI.o PaulO, fjj. Átloa, 191!6), p 251. O censo de 1804, publlcedo por Herc:utano Gomes Martins, aponta-41 
etérigc8niJIIa Rk;a. Um r-.:anaeemento ne C-.pillln .. dll Mlnu Ge111l111. VIla Rlc1, 1804. (Alo de Janeiro, 
ArqUII/0 NeGiooal. 196'3). Neste ano. pelO menos 13 lrrnandad$ rnerltlnham capelles Para ~.ma populaÇêo 
de 1!.867 peuoes hllvla, entao, ume ~Mdla de 21e.2 habltantM por pad<e Pode-se conatderar médifl bastan
te eiCI)fesai\18 se oatl'lp8rannas com ot dlrdos para Sêo Paulo em 1824, onde somente a Sê almgla dlltlsidãde 
semelhsnle e a média do bispadO era de 659 habitantes por padre. V. NEVES. GuHherme P E rt~C~~ber6 
Marcá A Meu da Consclér.cia e Ordena. o clero &aeularea aocledadeno BfQI, 1808 1 B28. Tese de Oouto
rado, StoPaulo, 1S94 p.216·220 e p 363·364 O autorreliflrrne os dado& com menor detalhamento em: "&rire 
o Trono e o Aliar. e Mesa da Consciência a Ordens e o papal da rai>Qiêo no Brasrl ( 1 BO& 1826)", In SilVA. Maria 
B Nina da Cultllrapartug- naTemr~SentBCrvz (Lieboe. Ed. Eetampa, 1995). p . H1·18ii. vnaAica 
niO reflete a altuaçAo de todo o biSpado \.,lma análise ma/6 cuidadosa deV4lla le\iat em conla os desnl\leiS 
regionais na dlslrlblllçlo da miO-de-obra ecle&~!lea. 

4 A pMQ~sa de Maroso nllo é dalada, mas estiman'IOS 5&1 de 1751 por lndceçOes do própPIO doeumv1110. Todas 
aslimBIMI!i sao do COdlca Costa Metoso (Bib~ Métlo de Andrada. SAo Paulo): primeira {fs.396-397), 
segunda (ls.401-402). Jercerra (fi.4tl1-402\l ), quem (ts.403..taa), qurnta Olj ·&~mArio" ele Coa1a Mat010. laf· 
~a miiiSOO'lflével a equil\btadê{fs.4 ~4--417). Aes!lmativadal 1!1.4l8·o420 Cllllera da prlr!lelra Spet!S$1'!0Val0f 
!11111 dos rendimentos do bispado Outra avallaçlo.lmQIT1l4eta, parece saro beirao do aumêrio de MSIC!C. Os 
dados fQI'arn &~traldos de mapa~; de rendimemo do brapado, de forma q,;e o IO!el óe clérigos correspcn~ a 
pi'OYi&Oes 1'818 LdO lle ordanl, e os capelles de ~rmandacte a laxl!l!! da onancetana cujo p~tgamanto era 
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Estes dados ressaltam a parte expressiva do clero empregada nas 
irmandades, entre 20% e 50% do total por volta da metade do século 
XVIII e nas estimativas mais autorizadas de Matoso e Trindade. pouco . . 
mais de 20%. Estas estimativas dizem respeito a clérigos que mant1~ 
nham relaçOes formais com irmandades na condiçao de capelães. Mas 
deve ser destacada a diversidade de oportunidades de trabalho repre
sentada pela Inserção na vida contrariai. Pode-se obseNar a dimensão 
significativa de gastos relativos a serviços avulsos prestados por $acer
dotes (pregação de sermões, música, ''armaçãoN de capelas e, sobretu
do, missas pelas almas dos irmãos defuntos) através da consulta dos 
livros de receita e despesa das irmandades. Estabelecer boas relaçõeS 
com o meio contrariai significava para o clero ter acesso a oportunida
des de trabalho significativas, de forma que a sua maior parte mantinha 
ou manteve, em algum momento da sua carreira, relações com a vida 
associativa5 • Ser capelão de irmandade representava opção importante 
para o clero mineiro, decaindO em expressão na segunda metade do 
século, acompanhando o decHnio da vida contrariai. Verifica~se, então, o 
achatamento dos salários dos capelães, e já no infcio do sec. XIX serão 
raras as confrarias mantenedoras de capelanía. O século XIX radlcaliza
rá tendências presentes no clero colonial no sentido de se voltar para 
atividades profanas buscando outras formas de sustentação material, 
fato destacado por vários viajantes, entre os quais Saint~Hilaire será o 
mais eloqOente. Ou por sua maior absorção pela vida paroquial, agra
vando probiemas trazidos pelo regime do padroado como a questão 
das oonhecenças e emolumentos paroquiais, ainda estimulados pela 
irracional divisão ecfesiâstica, criadora de desnrveis regionais entre pa
róquias Incapazes de se sustentar e outras riqursstmase . 

obrlg1116rlo. O n~mero da capelles eslillncluldo ernre o total com uci~Çtc da n. fV. A pri~lra 8SI1rn&t1va 
re!ef.e..se e 400 C!!lpeiAes de capehm hllats e a 600 de trmandades situadas em Igrejas parcqiJiais a capelas 
A segunda rélere-se a 100 capetAes de rrmandad8!; tocaltudas nas matnzes A qulll1a IW-81laçêo aponta 400 
capelln em capela ~llal& e a 800 em Irmandades de mall'llet. 

5 Para arréli&e da dl111rtbulçao da deSPIISél nas rr1T11U1daõe$ de Vila Rica COI'I$ultar nossa disllertaç!iJ? de mastra
dll op. clt., p .11S.195 e tabelas p.327-336 o lng1811SO ne vida ecleslastlca em Mtnas oolomal nao dava 
ac~I!SO 8 dlvefsldade de opor~Unidades em carrvlm pPoltssoonaia, como se pode cbiMifVar em Pcltuga! .. E1111'e 
Ol.llras razoes. por nAo se regJe!tllf no Bfasd a ~extdede da e51rulura do !llstema de benrrllcros vetlNcade 
no CCII'!Iinet'lle europeu. o que certamente repre~enlou um ponto ~ltlvo ptJra a relor~ pBBtorala saclfdota! 
v FARIA, Ana Moura. "Funçio da carreira eciesiastica na orgen~U~ÇIIo tio tectdo socral do Ál\ttgc Regime • • 
LerHistorla. n 11, t9S7,p.29-o16, JULIA, Oomlnic;ue -Le pftlre'.mVOValE, Mlchet.l"Hommadaa Lumle
'" (PIIIl, Eó. OuSeufl, 1998), p.391-430 

6 José Ferreira Carrato analiSa a queetao dar 111.181e/1raçto maléfla\ elo cH!m rnlr'leln> co1onlal a Pllf111' das cond!QOBs 
lrnpJslas pelo padroado régí:l Es1e clero Msort'le, 1'\11 vlsAo óe carreto. funQCes e obngiiQOH de lunCIOMrio 
p(Jblico. terno~ como hie!II!'Elulcamente. ComJ as cOngrlJiK nao bast!Mim pera seu '~tanto. all~va
se 11 eobfe!IÇS- exoftlttarrte de conhllrceriQas e ourros emokJmentos paroqura111. Ou mesmo, ~relo fae~te 
peta aurl HCftl fllrMs - nas pegadas dolllrllde ;JrO\iagos e ~dres corrtrabandla1~ , dedlc1lve·&a ,... • 
atividades profanas do que esprrRuais, buscando ennquec/rnenlo faQI Ql.llll1do nGo \licitO. Y. Aa Mlnu Gerais e 
as Pt1m6nfa do C.reça. (Sêo Paulo. Co1T1canhie Ed Nacional. 1 963). p 51).132. e11Jreja, HumlnlatnO a Eeco
lu Mlnafrae CG!onlala Sêo PaLIIo ComQanl'rra E~tora Nactooal. 1969. p.ll-9 e ~.50·73 ReportanctH~e ao 
dlrMn eanOnlco. Dom Oooar de Ohveila eMIIll(je as conhecenças oo p811crdo ooiOnial a Imperial como mmlnll!
c$1cl118 dos dlzlmcll peseoais. alíllll6ndo ct~Hts forma a IICmbra Sl~aee Que PttlravaiObnl auas cOblanças 
A ClUQitêrJ eenltal nc século XVIII parece ser a lorme cano erar>loobrlldas e nAo a~ legal ela~ 
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Se a capelania representava opção signiiicativa no interior da carrei~ 
ra eclesiástica, devemos caracterizar o clero que fazia esta opção. Iden
tificamos quase todos os capelães e o tempo que permaneceram a ser
viço das irmandades de negros e mulatos em Vila Rica no século XVIII. 
Do total de 37 capel~es, localizamos os processos De Genere et Morl
bus de 17 deles. Ainda que a amostra documental seja tfmida para ca
racterizar o clero mineiro setecentista, fornece ao menos indfcios para 
tiplflcar a mao-de--obra eclesléstica empregada nas irmandades de ne
gros e mulatos. Socialmente, podemos dizer que era um clero de posses 
medianas, mais próximo do baixo clero chegando alguns poucos a de
clarar sua pobreza7 • Talvez estes capetaes vissem nas irmandades uma 
forma compensadora e estável de mobilidade ascendente. Os salários 
chegavam a alcançar mais de 100 oitavas no Inicio do século, para ficar 
entre 60 e 80 na segunda metade. Poderiam ainda ser facilmente dobra
dos com os oficios pela alma dos irmãos defuntos, avaliados em 1/2 
oitava cada. De forma que o total poderia alcançar facilmente a quantía 
maior do que a côngrua de um pároco: 200:000 réís8 • 

Entre os 17 processos analisados, identificamos somente dois de 
individuas oriundos da ~nobreza da terra~ e, mesmo assim. parece tra
tar-se de nobreza descendente. O padre Sitvério Teixeira de Gouveia, 
capelão da Mercês de Baixo em 1794~1796 e 1801-1802, era filho de 
Rita Maria Tavares da Fonseca e do Coronel José Teixeira de Gouveia, 
cavaleiro professo da Ordem de Cristo, e neto do Mestre de Campo João 
Ferreira Feio de Gouvea. A famma pertencia à elite, segundo as testemunhas 
das ínquiriçOes DeGenere levadas a efeito nesta vila em 1774. O coronel 
era senhor de um engenho de terras, plantas e minerais, extenso plantei de 
escravos, " ... tratando-se assim elle como a dita sua mulher com toda a decen
cia e a ley da nobreza". Silvério passou toda sua infância em Guarapi
ranga, dedicando-se aos estudos. Devido a morte do pai e vários "acce
dentes da fortuna", transferiu-se com a mãe para a comarca do Serro do 
Frio e, passados alguns anos, retornou a Guarapiranga. Em 1780 pedia 
dispensa ao Governador do Bispado da apresentação de várias certi
dões que mandara buscar em Portugal, mas não viera resposta, "e o 
Sup.e hé pobre, e imposibititado p• pr outra via o poder fazer"11 • 

ça V. 01 Drzl,_ Eclesillatlr;os ~.Belo HoiÍZCnle. UnMtmldade da Mtnao Gerais, 1964, p.161).172 
José MoOOIIo Came!lo. em tese~ doo\JI'Ilft1llada.I'.Misct&V9 as~ eeot10mieas e 30Cial& do c1eRJ 
mln8tftl na 6ooca das reformas de O. VIçoso, a partir dos relatos de llls~& deSta bl&po, de comentar1slas e 
lriajaniM, Dom Ant6nlo FeiTIIII'II VIÇOIIO a • Relonna do Clero em Mlnaa Gerei• no léculo XIX Tese de 
deMorado, UrWefSrdade de S. Pauto, 1981!, pp.191-210. ~ Hooln&erl SIJ08!8 que o clerlc:ailsmo de 1nsp1taçae 
tridant!l\8 e conseqúenle sobrepoliiçllo do sacerdOCIO sobre o lalcato cnsllo n6o e818beltlcev rlll.lfiS IQnes no 
Brasil eolenie Hlatõria da ~J• no Brutl. (Pet~ls. IaM, 1977). p.166. 

7 Dados sobra nlve•s de llQUBZD do clern empregado nas lrmandedel oe N0fCr1 ef'1111111a.fltl\ \lllafi!CIIccnstam 
aos ane~oo de ,ossa drsserlaçêo de mestrado. op. Clt .. 

8 A reapl!lto do velo! dal oOngruas e rtllldímerrtoll paroquiais DISSOCiados ao padrQ1do régio, " · NEVES. Gullhet· 
me P. C. P, op. eM. p. 54-56ap. 163-187. 

9 Processo 0e Genen! ai Moribu& n.1770, MmNIO 10, ACM 

Grande parte dos capelães das Irmandades de negros e mulatos, 
cujos processos de ordenaçao localizamos, colaram orden~ em r:>erlodo 
de Sé vacante, quando o bispado era governado pelo cabkio dto~esa
no. somente 4 deles se ordenar~m com bi.spo presente, e um no R~o de 
Janeiro. Este perlodo é caractenzado por 1ntensa desordem admlntstra
tiva. refletindo-se na formaçao e prética sacerdotais10

• A ~olitica de or
denaçOes adotada na gestão do cabido é o ponto que nos mte~essa. As 
afirmaçOes do desembargador Teixeira Coelho, t~nta~.vezes c1tadas na 
abordagem da questão, oferecem ponto de parttda: c:>e~e a nomea
ção do Bispo de Mariana, Dom Joaquim Borges de Ftguetroa, se tem 
conferido Ordem a hum grande numero de Sugeitos, sem n~cessid~~e. 
e sem escolha. Tem se vlsto alguns, que havendo aprendtdo C?fftct?S 
mechan\cos, e servido de Soldados da Tropa paga, se achao ho1e fetto 
Sacerdotes ... Tendo o Doutor Francisco Xavier da Rua, Governador, que 
foi do Bispado com Procuração do dito Bispo, ordenado os sace~dotes 
que erão precizos, nao ioi bastante para que o Doutor José Just1no de 
Oliveira Gondim, que lhe succedeu, deixasse de ordenar em me~os de 
tres annos Cento e hum pretendentes dispensando sem n~ess1dade, 
em mulatismos, e i\legitimidades"11 • Este relaxamento no regtme de or
denaçOes pode ser constatado nos proce~sos De Genere et Moribus 
consultados. onde observamos certo desletxo e, em alguns casos, des
consideração com a legislação eclesiástica. 

o caso mais surpreendente é o de Franci~co de Almeid~ Pinto, .ca
pelão das Mercês de Baixo de 1787 a 1794. Fot ac~sado em libelo cnme 
pelo Promotor do Bispado, Dr. Manoel da Gama Ltal de Souza e Castro, 
de ordenar-se no Bispado de Pernambuco com reverenda~ fals~s e de 
não satisfazer as inquiriçoes exigidas para ordenação, quats setam, De 
Genere et Moribus e patrimônio. A punição, no entender do Promotor, 
deveria ser exemplar: " ... o R. no delito que cometteo deve por elle ser 
asperam.tt punido p.• exemplo dos mais, e temor de se arejarem a o co
metterem outro sem .... 12 • 

10 CARAATO, J.F Aa Mlnu GlfBia ... , op. ctt., p 110-127: TRINDADE. R. Arquldlocnede MarlaNI: sub&!dl: 
paltl sua históna (BelO HorizOnte. lmpreJ\Sl! Ollclal, 1953). 'I'Ol. I, p. 300; comenta 1m detalhe a awt~çao 
Cabido em p.2B8-295 e p 299-321 a~. 11. p 393. O COnagc F~W1Cf&eO RibeirO da Sltva ê sempre cllaCIO como 
~8li&O !tdadiQnB da aÍ~ do cabido por ter ~detado a lacçAo contréria ao Bispo Além das referênctas 
acima "· TRINDADE. Rarmundo Um piBito tristemente célebre nu Minas do Béculo XVIll (SilO Paulo. 
Revllla dos Tribl!l'lllll. 1957), e nos1111 tese, gp. clt., p,107·109. . 

11 •(nstr1JCÇ6o pesa
0 

govemo da capitania de '-'hnall Gl!fals', Reviste do Arquivo Pública Mineiro. 1101. VIII . 
!nclt:Uios 1 e 2 1903 p «9-450 Cilada Bntre outros, par Camllo, Mln•• G ... Bis .... op. cft. , P 93.93: por E. 
Hoornáe 

1 
op. dl p ioo e por ~pittran~ de Abreu, capitulo& de Hlat6ria Colonltll (RIO de Janetlt~: Edtçt!O 

de Soc~eePis!f9fl~ d4t fo.brau, 1934), p .223. Sérgoo BuarQue de HoHanda comenta os mesmos latos em 
lermo& \dtniiOO!I mas na o mta lonles, 'Meúi!S e Padtas Preciosas', em Hl•tórla Gerat da Clvlllzaçào Brul
.. .,., (SAo Paulo: Oile1,1986), tomo 1, 1101 2. p.298. O ünico a d!soorder de Teoxelra C~lho nB$\BavaiiBQto fOI 

0 insigrle hlllorlaclor mtneoro Oklgo de VaBOOncenos Que comeste o mlll!mo trectio citado com •QUMIII'IIOI 
pouco fundamentados. v. Hlllt6rla do Blspedo diiM•rlamu. (Belo Hortzome, Ed. ApoUo. 1 935), p.22. 

12 i"JOCBSliO 0e Gel>efe si Moribus n. !06, ermárlo 3. ACM. As reverendas. segundo es ~ PI1!MI,.. 
do ArclbiiPifda da Bahia, Uvro t, Ututo LVU, eram llc;~' conc:ecA'c1aa aoe habilite~ pera _tomar 01dens 
em outro btspado em GBSO de Impedimento ou 11uséf'Cia elo bispo llllo porque somente aos bisPOS cabena 
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P.into fora preso por ordem do Vigário da Vara de Vila Rica em 1779. 
Com 1ntençao de livrar-se das penas e ainda ordenar-se constitui procu
rador, o padre Dr. João de Souza Barradas. para fazer sua defesa. O 
advogado buscava atenuar o desvio explorando as circunstâncias de 
sua motivação: As~im ressaltava a V9Qaçao sacerdotal de Pinto, presen
te desde os pnmerros anos nos "Estudos das letras", e'justificava o cri
me, ~legando ser o réu vitima de uma conspiração: "estando o A. na 
ap~hcaçao de seus estudos p .so fim de se ordenar, sucedeu fazerem as 
vanas Reclutas de Soldados nesta Capitania, e p' occazião deltas lhe foi 
precizo occultar se p.• o não prenderem, o q.e assim sucederia senão 
houvesse da parte do R. do R. a d.•cautela ... vendo se o R. obrigd.oa reti
rarse da Caza de seus Pays afim de não ser prezo, e achando-se em 
consternação e necessid.• grande., o aconcelharão a q.•se tosse orde
nar, p.' q.•só assim viria p.aa sua Patria a viver em companhia de seus 
Pays, sem o receyo de ser prezo p.•soldado, o q. assim practicou o R.: 
h indo a Cid. • de Pernambuco , aonde recebeu todas as ordens ... ". Acres
centava que a ordenação do réu com reverendas falsas não foi por cul
pa ou delito que tivesse ?ometido, " ... mas tão somente p.• fogir da pri
zão q lhe ameasavão, e JUntam. • pelo grande desejo q sempre teve ao 
Estado Sacerdotal." As testemunhas confirmam que Pinto fora aconse
lhado a ordenar-se para fugir às perseguiçOes e que contara com um 
parente em Pernambuco (seu pai tinha tios familiares do Santo Oficio em 
Portugal) pa~~ facilitar a or~nação ilegaf13 • Ficamos sabendo ainda que 
o padre fals1f1cador fora obJeto de perseguições em Vila Rica e parece 
mesmo que se tratava de perseguidores bastante poderosos, a ponto 
de encomendar diligências especiais para alistá-lo nas "Reclutas". 

. O processo De Ge.nere et Moribus de Pinto sugere pistas sobre a 
ongem destas persegUtçoos. O padre era filho de AntOnia da Rocha de 
Jesu~, e neto pela parte materna do C~pitão Mor Domingos da Rocha 
Fe~retra~ poderoso .minerador em Vila Rica, e da "preta mina", "nasçao 
c01rana , Rosa Mana de Jesus. Pela certidão de batismo de Antônia ob
serva-se que nasceu quando sua mãe, Rosa, era ainda escrava doCa
pitão Mor Domingos da Rocha Ferreira (por sinal, casado em Portugal, 

COI1Cedet ordens (A lagtslaçêo nao ITMW1CIOnatranaferênc:le de BlrlbuiÇOea neste ponco. embora !lllja ceno sua 
ooorrlncla). E neste cuo dlcemvne· "E os regulara (OI qUMS tambem nao podem tomar On:lens sento dos 
BIIPOS. em CUJaS DMlc:nes mio as suas Casas Conventuaes) havendo de Ir orden8lSe com patentes ou 
Reverendas de ISeUS ~ralados fara da proprla Dteceal por lmpedlmenlo do Bispo dela, aeve fazer cer~ oo 
dito Impedimento do Bispo. ou.oe OUire Qualquercousa. que possa haver, (como se esctver a Sé Vacante) pera 
nao receber Ordens do propoo Bispo.· A referêocia diz respet10 a:. regulares, mas a conlerlncia do irTipedi
maolo do blepo de origem da reverenda era obr1Qal6rla na coocessao de ordens. 

13 O fevor8CIInllnt0 de pe&S085 lntluentea JUOIO ao biapado llfa melo camklho andado pera ordenaçoes bem 
sucedidas. &enio 111egulare6 E.. Cabral de Mello deslaca que um dos taeursos ITI8IS freQÜentes de fraude 
genaalllg!e• com objelt\lo de 'IPUf!fiC8çêo de c:oslados" era a Oldenaçao. Cita exemplos de lngerlncia eXIer 
na no NJglfl'le de orcsenac;oes óo8i$pado de Pernambuco atraw11 do prestigio e poslç&D social da lamlllas de 
OOfMWIO_I. bargama poli! ICe e troca de fawres O nome • o untue: uma fraude geneaiOgtea no Pemambu· 
co Colonial . (S6o Paulo. Compamla das Lelraa. 1 989). p.62·56, p. 179-182 e p.265 266 
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onde de1xara esposa quando veio para o Brasil). As testemunhas das 
Inquirições De Genere de Vila Rica são unânimes em afirmar que o Capi
tão Mor, cavaleiro da Ordem de Cristo, dizia-se avO de Pinto e deixara 
parte significativa da sua herança para o fruto das ~uas aventuras (o~ 
violações?) com a escrava Rosa, Antônia. O Dr. lgnac1o de Souz.a Ferrei
ra (sobrinho de Domingos da Rocha por ser filho de seu irmão, o tenente 
Manoel de Souza Ferreira; era o mesmo Vigário da Vara que ordenara a 
prisê.o de Pinto) apOs-se ao testamento que nomeava como herdeira 
Antônia. filha de Rosa e mãe de Pinto, e preteria seus "sobrinhos legití
mos". A ação movida pelo Vigário da Vara não deu frutos pois se verifi
cou o parentesco alegado (o advogado de Ferreira, como era de se es
perar, referia-se a Rosa como mulher "mundana"). Entre os i~ens qu~ 
formavam o patrimOnio de Pinto para ordenar-se estava uma m1na cedi
da por sua mãe, possulda em sociedade com mais dois herdeiros do 
Capitão Mor Domingos, com metade de seus ranchos, logradouros e 
mais 6 escravos mineradores. Provavelmente tratava-se do restante da 
herança deixada pelo avo. Em uma petição enviada ao Bispado em 1789, 
Pinto afirmava ser o único varão da famllia e acrescentava informação 
sobre suas condiçOes de vida, escrita pelo Vigário de AntOnio Dias, Ma
noel Giz. Sollano. Vivia pobremente em companhia da mêe e de três 
irmas "donzelas, e de louvavel Recolhimento", que nao tinham mais nin
guém que as pudesse proteger senão o filho" porq. os mais parentes 
todos são pobres, e não cooperam para utilidade alguma da viuva". Este 
seria momento propicio para os herdeiros desprezados do Capitão Mor 
reaverem seus "direitos": a famllla, destitulda do único homem capaz de 
defendê-la - o pai de Pinto -, vê-se dependente do futuro padre que 
estando distante não teria como fiscalizar os serviços minerais. Desta 
forma, as donzelas de H louvável recolhimento~ seriam presas fáceis para 
aqueles "sócios" da mina. 

Pinto, no entanto, conseguiu safar-se do crime cometido em tempo 
brevissimo. De fevereiro a junho livrou-se de crime gravlssimo e a 6 de 
outubro era retirada suspensão para ordenar-se. o que conseguiu ainda 
em 1779. Da gravidade do crime, além das referências da legislação 
eclesiástica, prova-se pela punição proposta pelo Governador do Bis
pado, Inácio Correa de Sá. Recriminando a negligência do bispado de 
Pernambuco em não proceder às diligências dispostas no Concilio Tri
dentino, condena Pinto, em 22 de abril de 1779, a 10 anos de degredo 
para Angola e 400:000 réis para despesas da justiça. Após 4 reformas 
de sentença, todas assinadas pelo Governador do Bispado, o réu foi 
punido com pagamento de multa no valor de 50:000 réis. Em 1782 ainda 
não havia saldado a multa. apesar das várias cobranças do Juizo Eclesi
ástico. A rapidez e a falta de critérios com que Pinto foi absolvido e orde
nado indicam claramente o relaxamento no regime de ordenações, co-



mentado por Teixeira Coelho'4 • 

O Desembargador citava como exemplo deste ·relaxamento" a or
denação de "Soldados da tropa paga". As Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia . Livro 1, tit. UI , incluem entre os 29 "impedimen
tos" e "fnterrogatorios" previstos nas Inquirições para ordenação: "Se 
cometteo algu homicidio, ou se por algua via foy causa deite: se cortou 
mebro a afgu, ou foy causa disso, ainda q fosse por autoridade de justi
ça, como sendo Juiz, Accusador, Testemunha, Meyrinho, Notario, Aces~ 
sor, ou Procurador". Nas condições de vida do Brasil coiOnia, raro seria o 
soldado que não tivesse vivido uma destas situaçoes. Ainda assim, Leo
nel de Abreu Lima - capelão do Rosário do Alto da Cruz de 1784 até 
infcios do sec. XIX - transitou diretamente da condição de soldado para 
a de sacerdote. ordenando-se em 1779/1780. Era filho do Capitão Leo
nel de Abreu Lima e de D. Maria lgnacia Pires de Oliveira, da "nobreza 
da terra". e neto, por parte materna e paterna, de cavaleiros do Hábito 
de Cristo. Pediu dispensa das inquirições de Moribus do Rio de Janeiro, 
onde servira vários anos, alegando que mesmo tendo residido na cida
de "sempre andava girando na vida de Milftar" 1~ . 

Questão mais controversa parece ter sido a ordenação de clérigos 
de descendência negra. C. Boxer sustenta que em outras áreas do im
pério colonial português, como Áfr;ca Ocidental e ilhas de Cabo Verde e 
São Tomé, predominou atitude muito mais llberal na ordenação do clero 
nativo de cor do que no Brasil 1e • Quando fundou o seminário de Maria-

14 Pin1o ~~~~mpre embalgave e semença alegar~clo a nlo adequaçao da pena ao crime. & o sofrimento villido pelo 
rll!u: ' .. a m&l!lflil p&l18 pecunilrla iiT1POliUI pelaGI:Iutlsairne Sllnlença, a n&o pode satisfazer o R.'"' Embg • prq. 
alllf1"! de excessJV11. Vl\16 o me$1T10 em estado de lndlgencie, pois por morte do seu Pay llcou o cazal onerado 
oom mullas dfvtdas, nac llaVendo ben~ suflctenlu g.• pagam • dellss, viOJeOd<l pOr Isso o A. do Embg.• em 
Suma Pobreza, 11 da mesma SOfte $U8 Ma)'. e lrmu donzelas Q. tem, ctas quass..,. o Rd." Ernbg.•o un1co 
!Mlrigo ... • Todaslnc!ieaçee& s&o do pro~ Citado na nota 'anteta. lf1Ciuslve o Ubelo crime onde se encontra 
.-.ciO. 

15 F'JOoMeotleGtll'lllt'e411Mcirlbus,n. 1351. arméri08, ACM Entre os doci.II11Uf1tos&IYU!$asclaC&:sa doPMaresta um 
reglatro do Sargento MorF'eCiro Affoneo~IOde S. Martlnho, de Vila Roce,11 de novernl:lo-o de 1719, do teor 
~: "llleeloqueUlonf)l claA.btevL1maP."Es!alld •QUek~Vn. 6 da 1·~·"' doRaolmentociaCav.•desta 
~ ... wy II!ICU2o do Real siiMt;o do dia ela dalla desta em diante por ordem bocal do 111..., e El!"" Snr' D. 
Anlonic de Noronha. • A qUIIII!Io pare<:e menos controv.rea do que sustentava lallelllre Coehl. A l!luto da 
exemplopodem:is Citar a l!ajeiOria do Padre Manoel da Piedade Valongo, recope!'ada por GuHherme P. NIM!a; 
~. Cllt., p t39 Apesar de div9f!ICS C~Jr~CIIIos lerem maMestfldo e ~llbitióade àD eetvlço militar com a 
lllivid~We cleriCal e do ptlnclpio de isençao mlitar lei se sformedo no dln!ko crvil e ectesmatic:o, PflMa-s& a 
J)ll:tKllpaçào mllilal do clero em ~especifiCas. Nutrla«>tos* os ~de sua lnt~çêtl em 
conflilot mditares tanto em PcrluoaJ como no Bras11 cctcnllll No ontanto, mesmo nestes momamos. o uso de 
atiTliiG por religiosos nêo deixava de ser motivo da desaprovaçlo por alguns ITlli!tlbro$ da hiera!clula ~
ca O. fr Manuel do Cenéclilo,Arcébt&po da ~YOfB, em edttel de 30 deiulho de 1808, censurava o' .. .abu!lo ·da 
se ermasem os ecls&jtostie05 mO!ITmente, segundO lhes lnspnr ~ sua imoglnaçêo IndiSciplina ela. e elCirav~~QW~· 
te !lstema é es!e opasiO ao Evengeltlo que l)rolestamos .. . Nao h.a engenho nem ar1e que façam concordar a 
doçura evangélica e o estrondO das armaa· • cit. em FORTUNAlO DE ALMEIDA. op. dt.. T. 111. p . 424-42:>. ~. 
ainda as seguh11es indlcéçOes na mesma obra: T. J. p 160, p.234-23S. s p,'l\63; T. 11. p.236-237. 

16 SOXER. Char!esOIII'IJMtloColonlel Pottuguh(1415-1825) (loaboa· EdiçOss 70, 1961), p.242-262. Angldel: 
racJBI observaela no 8re&il é analisada a pat!lr dos critérios paraadena~ees das eon.tltufqiM ~do 
Atceblspedo da 8ahl«. A brecha 11betl11 pll(a orc:lenaçao ele um cl~o mulalo- jamais negro-, representa· 
CJa pelos ped•dOs de dispensa dos 'acldantes• de cor 110 bu;po local ou a coroa. também nêo era Isenta de 
difici.lldadee ·Na prátiCa. islo oooma treqiiememente. 1'!1115 néo se podkl ter QUI!lquer certeza prêYla de que 
se obfer~a uma dlspeosa e o lnQuerlto JudiCial $é raramBnte ara uma farsa. Além dis&o. era s.empre maiS lêc~ 

na, D. Manuel da Cruz parecia seguir as recomendações do Vaticano ao 
privilegiar a formação de um clero nativo. Carrato cita como exemplo da 
liberalidade de critérios de admissão de estudantes no Seminário de O, 
Manuel a presença de mestiço-s e mulatos17

• O fato de poderem fr~ 
qOentar o seminário não significava que a mesma flexibilidade fosse 
observada no caso das ordenações, ou seja, clero nativo, mas não ne
cessariamente negro ou mulato ,s. Levantamos dois casos de pedidos 
de dispensa. ambos do perlodo de Sé vacante. A ordenação de Francis
co de Palhares oferece interessante testemunho acerca da confiabilida
de das inquirições e das dificuldades de obtenção das licenças de "de
feito de mulatismo". Capelão da Mercês de Baixo no perfodo de 1767 a 
1781, músico regente e orador, Palhares era filho de Manuel de Palhares 
e Luiza Maria. Sua avó materna, Joanna Pereira, portuguesa mulata, vie
rapara o Brasil em tenra idade chegando em V. Rica por volta de 1705. 
Quando teve a filha, Luiza Maria, era ainda solteira. casando-se depois 
com AntOnio de Crasto Peixoto, Solicitador de causas em Vila Rica. 

Nas inquirições de V. Ale a todas testemunhas reconheciam a ascen
dência materna mulata, à exceção de Roque Afonso Monteiro, que dizia 
conhecer Palhams muito bem, ~ ... e que nunca o ouuio dizer que tiuece 
parte de nassao hebrea nem de negro ou de mulato. •. Nos depoimentos 

~uma dtapensa se o candidato tivesse qualquer antepas1lado remete amllffndlo ou protestante eutop9U 
de raça bfanca do QUI! &e 1t1e corresse nas velas alg_.m sanp.~~~ judeu ou negro •• p .252 A força da dl5011mf. 
naç!io racial no l~lO Port\lílUêS trnpedlu que mesmo onde se fazia mats llbenll POf força dee circunslênei· 
as. a ordll!'açilo de um clero negto e mvlalo I'IAo c:Ngasse a ser sistemétlca. corno dernot1Sira o fracasso da 
leglslaç&o pomllallna em implementar a forrnaçiO da um clero 1nd1Qana,. África Oriental V. ainda do mHmO 
autor. A IgreJa •• el!peNitt ltllirlca !i.Jsboa. Ed. 70, 1989), p.1J..3G. 

11 lgl'llja, Iluminismo .... op. ~;:lt , p 107 
18 O. Manuel orov1legoou o clero nalillo como demonstra 1rl11dade· dos 233 padres OIÓ&I'IllàoS durante seu eotsco

pado, somente 86 eram de proeec:lêneia portuQuesa. lêl'ldência que se ~ntuatá n.o corre1 do $éoo/o. B. 
Fadei conllrma esta lnterprataçêo da ptooedê11cla do claro marlanensa 1 partlt da anàllse das prooenos De 
Gen- et Motibw Oe 285 padres ordenados no per!oOO de 1745 a 1817, apenas 50 eram onginériOs de 
PorhJgal: v. Otwo e sociedade. Mina& Gelai&. 17 45- 'B 17. Tese de Doutorado, UniYenr.ldade de SAo Paulo, 
1994, p.91·99. Sobre e mesma questlo ver alndll VlllALTA. L. C. A "torpez~~ dlveralllcada dos vlcloll": 
ceflb8to, ootleublnato e casameniO no mundo dos letrados de Minas Ger!lls (1748-t801) Tese de Mettrado, 
Unlvefltdada de SAo Paulo. 1911$. p 94. Ein um dos itloontáwls co~n~oa de O M111U11i cciiHl cabido. este 
tentavelmpugnar a lndk:lçto pare a vaga de COnego do Or Amaro Gomes ele Oliveire a!eçll(ldo, entre 0\Jtl'as 
coisas: •!! Y01. pUblica e lama conslanle que o emllaroado tem parte de calljO • mulato e por tal é !Ido e 
reputado. ainda na fis101101T118 dO rosto ... E con31a aas ConstitulçOfl'l de todos os Bispados Que um doa impe
dimentos paro o estadO ~ai é o mutallamo. e S. bela. o tem par t i o grave (g11lo nosso) que elnda nAo 
admH1u a ordllnt a mut.to algum·; clt. em Tf11NOAOE. Raimundo. ArquldloCHe de Mariana, vol I,~· c~ •. 
pp.308. A dúVIda do Cabido fcualiSieita com a apresentaçao do Processo De Ge11ere et Moribus dO IICU$1100 
Sobre o roosmo conlllto v. VASCONCEU.OS. Doogo. op. ch., p.60·65 A ob$atVêncl8 dos esu.tutos da pureza 
de sengue na pollttc. de ordaneçlo de O. M•nu~ lol realilmacill pelo prt)prlo bospc na VlsJIS ArJ Llmlna QUe 
sn\1111 a Roma. v. RENOU. Renlle. ·La Diocése de Mariana en 1157". Bulletln des études Portugalse111t 
Bnialllenne•. l44~S. p.201·223, 1963-1985. AgadeçO aindleaçto dBtllllartlgoaAndré P. Fonaeca. Parece 
caue alg\lns mulatos conseguiam ordenar"" sem recorrer a pedidos da dispem;a de •dafe"os de sangue• 
Poderiam. BBIIIm, usutrutr da proleÇAo e regatlas contra a 'll.linefablllda.de que sua oondiçêo iltnlca ~ tu~PU· 
nha 111 sociedade colonial. Um negocillnte ólt Vila Rica pretendia lsentar-ee ela ctlndllf\aÇêo por estupro 
aieoalldo ses a vhiml! ·pai'Cia·. Sau argumente nao foi considelsdo " ... pcrq ate!ldendo senao provar ser Ape
Hante mulher PltrrJII, mas ar~as ~ va1iftca pela Sn • dll J_,., junta de seo lrmêo /vi,• de Souz.a Lobo .8411 
Chrisllo Velho, 1 sem rasa de lnfe,ta nassao. a rep!Ovada em Dir. M • • Sel'ltença de Apelaç&c Cl\161 de \'lolen
ta Rosa eo111re Manoel de 01/llalra Noguella. pelo Dr. Henrique Moreira de Caro;alho( 11 hunholt 744). ern Livro 
de Ragtatro de Charoce!aria (l7~·1761). f. Qev .. APP oa trat)alt1oade Cwrt l.ange revelam que o pedra AntO
~ de Souza lobQ, um dos mtisiCOli mais a!MlS do século barroco, era mulalo 
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de Congonhas do Campo nenhuma das testemunhas alude ao fato, en
quanto em Mariana, onde Palhares estudara no seminário, somente o 
padre José Lopes da Cruz comentou estar o ordínando dispensado no 
"defeito grave", procedente da parte materna. Palhares parecia não dis
por de recursos materiais para inte.rvlr no resultado das inquirições. Pou
co antes de ordenar-se, em 1765, estava na função de inquiridor, dlstrí
buídor e escrivão do Ju[zo eclesiástico de V. Rica. Seu paf era ex-solda
do e roceiro em Coogonhas do Campo. Pedia ao Bispado para ser dis
pensado de permanecer no seminário por 1 ano, condição imposta pelo 
cabido por não ter cumprido os interstlclos, e explicava sua situação em 
1766: M ... e como o Sup.•tirase Prov.•mp.• uzar de suas ordens, e se acha 
asestindo em V.• Rica pencionado com a companhia de quatro lrmans 
don~as, e hum Irmão aleijado de pernas, e braços, aos qua4s sustenta, 
e veste o Sup." do lemitado redito de suas ordens, pagando alugueres 
de cazas, e tambem pella grande demora, q' teve no Rio de Janr.o p.• se 
poder sustentar lhe toy necesario pedir dinheyros emprestados, q' ficou 
devendo, e como p.•suprir a estas nr.• obrigações carece fazer reziden
cia donde possa fazer algum tucro, que corresponda a tanta nececid.•; 
se acha incapacitado, palia m.111 pobreza, empenhos, e obrigaçOes, p.11 

cumprir com aquelle tr.0 e clauzula de sua Prov.am ..... O parecer que as
segurou a licença do "defeito de mulatismo" - alegando ser de 3n ou 4° 
grau, diversamente da opiniao das testemunhas do processo- foi do 
então segundo Vigário Capitular, Inácio Correa de Sá. e ratificado em 
1765 pelo Vigário Geral e Juiz dos Indultos, Theodoro Ferrreira Jaco
me19 . 

19 Proceasc Plt Gene,.. etMo~ n.600. armar10 4, ACM. O patrimOnio apresentado por Paltlatea para Ofdena. 
çAo, IJ'Tl8 fazenda prOXIma ao Rio Pareopeba. foi &stlmado em 1.060.000 réis. bem acima do 8l(igldo. Praduto 
da ume dOIIQio, IUdo Indica que o oolínlllldo nêo desfrutava dele 8 Fadei aponta qa.e dc6 285 proee!1501i O. 
a-ra por ela conmJitados. 4 57% atesluvem doaç4'o de patrlmOnlo E dentre eles, 23'!1. nao registraram 
lnlormaçOes sobra doador, apenas patrlmOnlo dOado; op. clt. , p.133. Poderiam ocorrer doeçOes fiotlclas pr~>
cedld'as de aoordoa lftl Oive<sa narur~a. Em 1789 o porruguê:e Franol= da Cesta CartJoso racomacla em 
seu reatamento ser peIde dois fllhos neturals, Ana da Costa e o padre Joaquim da Coeta Cardoso. Ac lnstW· 
los como heldellos. d&$taCeva Que seus trêS e&era\IOS perte11Ciam ao rilho "~lazer net4ea 181.1 Patrlmonlo' o 
padre Thoméa de ~lno. testando em 1807. admJtle ter l;lÇlfeset~tado como patrimOnlo de ordiWICllo doa· 
çOes de seu lrmAo 1 cunhada e de IIT1 cano Joaquim Metia Pedia anuteçAo des doaçees no ITIOOleniC 
posleriot a sue morte para 'de:encargo" de sua consciência Assim ' ... pqde~em cada hum dos referidos 
doanles dlspof dos raferldoltlens como seu& Que sam, pois dellas nunca me empo$sey OQfpor almente nem 
.. tiw domlnlo &I!Pl' ou acto poasessorlo elllr&Sudlclal por Nr Iam 80ITIIII1'!e aftm de me servir a referida 
E$Ctlpti.A"S de doaÇam de tltutlo de P&lt'imoolo tam &Omertt~ por cuja razam desde jé pore antam abro mao 
para que aSSJm fiQue enlertdido os meus herdeiros e oonhecerem nos cmos bens nam terem direito alg\1111 
para 011 chamilt a si.". Ar~ematava o mesmo pedra que viVI& pobremente • ... que as mlnhall ordens nam dam 
para mais e por ISso pouco possuo",llvroe de Registro de Taslo!lmentos, Vol. 14, 1.83-llSv. e Vot 17. f.32v. -34v .• 
/!CP. Em uma WOlttura de doaçêo e pa~mento caus.a mortl& de 179(), c padra Joio Alttonío Pinto Morefra 
explicava a procedênt;ia <io palrlmOn!O e legado para sua ordenaçao, Seu pai, o Alftlfas Fnlneisco Pinto Marei-
re. qUifla tazer doaç6o de tnl86 cuaa para ordenaçAc do mno. Como estas cat111s encorlfavam-se penhora
das, JOio pediu empt'IISI(ado 11 suas trêa umas 480.000 réis- dinhello procedente da um legado qua rec• 
berem de seu tio. Maroel Pnlo Moreira- para saldaf c penhor e !ilndB sarlslazer OtJttas despesa$ etinentes 
àOrdenaçAO. Elq:ltlcava padre Jotoo •Ju&le "E porque tinha jUliO e contratado &e pagarem peita p.cprledado 
das meS/118S casas e depo4s do faJeçlmemo e1e11e Padte lhes latle desde Ja duaçao cavsal'l'lOrtis Elas rresmas 
casa para dP I"'''!!SfTTIe 10merem eMas (&uBS irmAsl possa dapol8 do falecimeoto dalle outorgante d4to l"adra 
flealldo assim lllliislei!A<& cies quanthlas asslma reler~des e po<jertdo ellas da& rnesmus dl8por como fncluldas 
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O padre falsificador, Francisco de Almeida Pinto, também teve de 
recorrer a este tipo de licença. O parecer do mesmo Inácio Correa de 
Sá, agora Governador do bispado, mesmo antes do ordinando apresen
tar a documentação que faltava ao processo DeGenere (certidões de 
batismo e casamento dos avós paternos, e de batismo do pai e avO 
paterno), concluía: " ... mostra-se fínalm•que o Justificante é Legitimo Ca· 
tolico Romano, decendente de Ortodoxos Progenitores que se conduzi
ram sempre, como fieis observadores da lei de Js. Cristo e dos Sagra
dos preceitos da Igreja: e que tudo visto o julgo pelo proprio, filho dos 
mesmos Paes, e como tal Legitimo Crístam, sem outra macula na sua 
sanguinid.e, que o defeito de mulatismo, em que labora pela linha mater
na, em que o dispenso em virt.e dos privilegios, que me foram concedi
dos pelo Ex.rna Prelado ft. Em 5 de março de 1782 o Chantre e Juiz das 
Justificações, Vicente Gonçalves Jorge de Almeida, reprovava a licença 
concedida a Pinto. Sustentava que os bispos ultramarinos só poderiam 
dispensar semelhantes "defeitos~. se se provasse necessidade da Igre
ja ou que fosse útil a ela. No entanto, Almeida leva em consideração o 
fato de Pinto já se achar ordenado e" ... q se lhe seguirá grave detrim.10 

em não uzar das suas ordens, hei por bem dispensar com elle ... no 
deffeito da qualid.e de pardo, q padece, p.4 q posa licitam.e exercitar 
todas as funções das ordens ... "<'l>. 

Estas considerações permitem presumir que o bispo Domingos da 
Encarnação Pontevel nao estava disposto a abrir concessões nesta ma· 
téria21 Provavelmente inteirado do afrouxamento na polrtica de ordena-

naqJeHa proprlededé que fica e&ru!ndo de lllpoteca especial tudo para dePOIS do seu falecimento .. que de 
oge para !) ~de sua morte <lemetla a posse duquetla propOOdede para a nauerem 8ll dltu doadlls pela 
clal.aUia de dlmHo • LMo d& Regiatlo de Notas (1789-1790). 2" Oficio, f 10011 ·102. CBG Parece certo Que 
tnsuilclénCla de patrlmOnio ntto conslltufa obstáculo para ordenaçao, ctesde que o candiCSI!Io dlapusesse de 
uma rede da re4açOes que pc!llslbltllasse prllticas como e& menc•onadas. Nao sabemos dizer quatextansêo 
B&&Umlu es1e tipo de liCtf(doa 

20 Proc:Rso O. Genen~ et Morltlus n.506, arrru'lrlo 3, ACM. 
21 6 Fadei& L c. Vlllalta p818Ctlm di!ICOI'dar du inlerr:xetaQCea de Trindade e CerriiiO que temos seguido neslB 

questêo. Afirma Fadei: 'Nos proc~sos de 1786. pariodO do biq)o O. Dom~n9QS cie Encamaç8.o Pooteve~ a 
lolhJi de publlcandls é Impressa, sendo qua os Itens 2 e 4 (o Item 2 relere·se équelea que tiiiiWn petentesoo 
com ou eram nereçes. apóstatas, lnlíé11, judMJ& oo prooes.adOs peto Santo OilciO. enquanto o 4 aos que 
tinham parte de negro ou mulato até seovndo grau) apttreC&m na integra, porém cortadOS ou ellmlnadOs com 
I.H'T1 rraço, o Que poderia algnlfk:ar que a raapoataa asaealtansperdera a aua lmpcrt411!:ia.·. op.dt., p,108 JO. 
Vlllalts rustenta 'Vê-se, por1anto, que duranla o QOIH!mO de Dom F rei Domi'V)S da EncarnaçAo Pon1evel, 
locam le!W oonceSSOes em relaç&o és detarmlnaçOe& de pureza da sangue, o Que nl.o corresponde •11'1\8.· 
gem contida Nl hi1101'iografla sabre o parlodo. Se c bispo nAo cedtlu em máléria do elOgêocl& de cer1ldôes 
ocabou por Jazê-lo em relaçlo a lin1peza de sangue.". op. c"·· p.93-94. s.vtem necessáflas mais provas pera 
IBUbstanctar e:&la8 conotu.Oes. Vrflatta apresenta doi& C8!106 a Fadei cua três. ao paaao que dt>l& podem ser 
t:Oflalderados e><cfiÇOes. Em um deles lv.Ne dlspenA do Núncio ApoeiOitco, p!lfterrto Independente do ats
lll!dO O Ctrtro 1ra11111a de um mulato bastante abOnado qtJe havia sa formadO com louYu 1m Coimbra. Apesar 
do~ afirma. Fadei cita um caao da sollcltaçlo de d\spenlla da 1789 c q~ lnwlidarla aua supos!Çio (terra 
apenas e data de ordenaçAo e nêo oo pedldc de dlspensa; o caso dtado por VIHalta do perfodo pós·Pcntevel 
tem pedido de dispensa de 1783). Também nlo podemOS atribuir a poastvet dlmlnuiçto doe pedidOs da 
dispensa JlJ legr,taçao pombalina ·da 1713i1 n 4, uma ll8l que oontmuem a 68r emllldes licenças Silo necas
satias maiores tnlle9llgaçl)es para urna re8PQIB1tll181isfatOrls deste qU8$llo pata o ~sc:opedo ae Porrl&vel. 
Resumindo os dado!! aobre ordenaçlo de c: l~igos negros ou m.llaiOII de Fedel ( ap.. c1t., p. 191-21 1 ), V1Ua1ta 
( op. elt., p S.S·OO) e os IJ181JB (vstai!SIIC8INII'It& mahllnel<pfe.t~Sivo$). ternos o seguinte quadro: 1) O. Fr. Manuel 
daCruz(17481?S<I):0;2)Sede\lacartl8(1764-171'9); 19:3)0 FI DomlflOOSdaE Ponle'l9!(177'9-1793) !i; 4l 
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çOes durante a administração do cabido diocesano, que freqüentemen
te justificava sua falta de rigor alegando carência de "operários" para 
atender à cura de almas no Bispado, Pontevef procurava cumprir à risca 
as determinações das Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia. Talvez seja este o sentido das .várias revisões de processos reali
zadas neste mesmo perlodo. São feitas observaçoes sobre falta de do
cumentos necessários para sentença DeGenere, dispensa de intersttci
os, reavaliações de patrimOnk>s tidos como suficientes para ordenação 
e que estavam sob suspeita de má fé na sua avaliação22. Compreende
se também a escolha feita pelo bispo do encarregado destas revlsOes , 
Vicente Gonçalves Jorge de Almeida (3° Vigário Capitular durante os 
anos 1769-1772). conhecedor das irregularidades ocorridas no perlodo 
de Sé vacante. 

Se o bispado de Mariana enfrentava problemas com a formação sa
cerdotal, estes deveriam repercutir na prática sacerdotal. A historiogra
fia tem chegado a consenso mfnimo de caráter predominantemente ne~ 
gativo quando se ocupa da descrição dos padrões comportamentals e 
morais do clero brasileiro setecentista: o modelo tridentino estava longe 
de ser atingido. Em primeiro lugar, a gravidade. modéstia e o ideal de 
separação do mundo, expressos nos trajes eclesiásticos e na conduta 
cotidiana, não eram observados em toda sua extensão. Clérigos partici
pando de diversOes públicas como danças e festas populares. exce
dendo-se na bebida, adotando condutas impróprias da dignidade sa
cerdotal, constitulam cenas pouco improváveis na sociedade colonial. 
Em segundo lugar, o celibato era desconsiderado: padres formavam 
verdadeiras famllías, não estando ausentes alguns ingredientes tlpfcos 
de amores exaltados e zelo da paixão.23 

Sede Vacanle (1793·1001)· 1 5) lotal: 25. Este quadro demonstra roo oosso enlender, a onoooxia de D. 
Manoel e o relaxamento do cabido no primeiro periedo de 'Sàu goveroo. Verlli!:eofi certa desacelsraçllo do 
rllmO no pe~kldc de Ponte ... el, se 181/armos em ccnra o niJmero quase idêntico de or~a no 5eg1.1ndo e 
tetC811'0 perlodol!. (aegulmct 08 dadc6 de Trindade sobre omen&çOII'I) 

22 Ae8rca de problema lormats relativos aoe procedrt~entos del ordeiiiiÇ(IeS. conaulla.r os procesaoe De Gene
te 81 111\oribus n. 1 164, armérlo 7. ""1386, armário 8, e n. t057, armllx1o 6. O·proçeseo 1009. armário 6, alêm 
destea problemas, apresenta suspeita de &Obrell81orizaçto de pattlln6nio, ACM, Sobre çresenlaÇAo de cer
tlcSOes oon!iúltar lemb~ VILI.ALTA, L C .• op. c:ft.. p.65-86 

23 N!o Ell(iste uma anélise d!l!alhads da resplraçao secular do movimento refOtmsta Cla lgrE~ja brastlelra dorante o 
periOdo colonial, delotma que lêmO& de 1\0$ contentar com dellcriçêo de oarélet generali:ador como a que se 
segue. Alg\Jma& lndleaçOes da queetAo pata a dtseussllo da &ç!!o lnstlluelcnel da IQMJB eorn ênlsse na aQAo 
BPISCOP81 podem ser 11000111radaaem LONOONO,f .. caueaeocupe sobmludoC001 o ampeCio desvisllasputo
rels na l!llWUIUra organizacional da Igreja e na pratiCa sacerdctat. Público e eacwtdlllollo: Igreja e conoubinato 
noantlg081spado do Ri~deJanetro Teeedeüoutorado. UnllltntO&CSB de Slo Paulo, 1992; p.1841·189, p.21S. 
21& e P 253-256. A lii\OOfténcia da açao ond'Mduat dos bilpoll flOii mavtmentos reforn11s!as • destacade em 
v a rios au!Oifi e nao perece inCidental a fll<8ç00 !11'11 O. Manuel da Cruz quendo se trata de Minas GereiS. v. ainda 
no\8 ~-Os ~Biros dn visitas ecleel!'lstK:as olerecem exoelentestestsmunhcs pol!(a uma care.deriZIIÇao dos 
desviem do clero rnk'lelro COIOt!ISI V LONOONO, F op. oit, p.102-118 e p.20&-?18; FIG~IREOO, LuciiiM R. 
Banoca FemDhu. \lida lamllll!lr em Minas Gerais no sécufo XV IH. Tese de Mesllado. Universidade de Sào 
Paulo, 1989, p.27-28, • p.137·139; SOUZA, laiJra ele M Dllsclullt~ do ouro· a pobreza mineira do 
séCulo XVIII {Rio de Janeiro Ed. Greal. 1982) Cet1arnenle ss delfa.ssas U\18ram pe~ Nndamental nc lllforço 
de relorme do clero durar;te oecuio XV1tl. Dos 40 llllertOgetOrfoa QUe definiam o l!iXO de sua açllo, 10 tratavam 
d&ctérlgos. eendo 8 dlrlgidouxc:Jul!ll'ameMte a eles. O LIVro de Devassas ( 1748· 1749),/>CM, registra que em 
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Estudos recentes têm procurado entrever no que até então era com
preendido como comportamento dissoluto do clero um padrão de recor
rência de práticas que problematizava o estereótipo do padre devasso e 
da concubina luxuriosa. A reincidência de filhos da mesma mulher trou~ 
xe desconfiança com a alegação de "fragilidade da carne", tão comum 
nos testamentos de sacerdotes com prole. Ainda que os indicies sejam 
tênues. a mulher do padre parecia ser de extraçao social mediana e ter 
conduta marcada por bom procedimento. Já o padre freqüentemente 
assumia deveres e obrigaçé5es paternais que o sftuavam perfeitamente 
nos padrões de orientação moral da elite coloniaL Por outro fado, a co
mu'nidade nao demonstrava rejeição radical aos padres de famllia cons
titufda. Os limites da tolerância parecem estar mais relacionados com o 
cumprimento das obrigações sacerdotais em matéria religiosa do que 
com a incontinência clerical a respeito do celibato. Quando o clérigo se 
mostrava relapso no atendimento das necessidades religiosas de suas 
ovelhas, abria-se o leque de acusações. A justiça eclesiástica. por sua 
vez. adotava posição complacente com os desviantes , apesar da aten
ção vigilante representada pelas visitas eclesíástlcas2~ , 

A partir desses comentários podemos então resumir em alguns tra
ços um possível quadro das expectativas deste clero ao ingressar nas 
Irmandades. Materialmente, ser capelão de irmandades de negros ou 
de mulatos significava uma fonte de rendimento segura e, ao que tudo 
Indica, bastante significativa. As irmandades mais poderosas, como os 
Rosários. pagavam salários no mesmo nlvel das irmandades de brancos 
mais destacadas. Estes capelães eram de posses medianas, distantes 
do alto clero representado pelos párocos das freguesias, muitas vezes 
também capelães das irmandades de brancos. Culturalmente, era for~ 
çoso que tivessem versatilidade de movimentar-se em vários registros 
de linguagem, colocando-se em condições de se comunicar com escra
vos, forros, livres. sejam eles criolos, ou africanos, ou mesmo "boçais", i. 
é, ignorantes da llngua portuguesa. Alguns conheciam a condição por 
dentro, como Francisco de Almeida Pinto, neto de escrava, ou Francisco 

urnawsita quec per<:Qii'!eU ~ 1 ~iaS leram denunc~s 860 pessoas. entre elas 15 padte!l Tooa vet que o 
denunciaóo era secerOOte o pfDOBdl:nenlo ttablwat da ~nquariçlo mudava, EnQIJIII'tto nas demais Clenloinc•as o 
vlsitadOf sallslalle·se com a totormeçlo lomecfda 'pOf ouvir dlzar" ou ·per ser pllbllco", no caso de padl88 
•emelicarnente procurava convocar as pes90111 citadas como fonte 08 mformaçOe& (os "rei&rlm$1110s"} 

241 Paras caracterilaçao C& temJiia clerical v lONDONO, F. T, op. ~ •• p 102-118; GOLDSCHMIOT, Elllna M. R., 
CanvNendo com o~: os 'clePtos da cerne· na sociedade colon~~ pau"sta. Tese de Doutorado, Unwer· 
sldade de Sêc Pauto, 1993 p.242·255 e p.172·160. tomamos dsssa aulora a consideraçao sobra jutgam.rAO 
de cléugos pelo Juizo Ec:JeSiéstlco V atnda VILLALTA, t.. C., op. cll , p.128-131, NEVES, Marta da F A. ·o 
saqiléglo permittdo: filhos de padros em Silo Pauto Colonitl", tn MARCIUO, Mana luiza Famflla, mulher, 
MXualldllde a IgreJa na HlstOrla do Braall. (Sêo Paulo, Ed. loyola. 1993). p 135-149: SILVA. Mana Beatriz 
Niua da VIda Privada e QuoHdtana na Brasil na época de D. Mal'lale o. Joio VI. [LIIbo8. E.d Eatampa. 
1993). A autora estabelece cOfretaçlla entra visibilidaCIII do deSII•o e dlfeculdades de sua pumçao com IOCall
laçao dl.ls l~t~gUeSltw, densiclede populaCional, pres~JnÇa de ~ulaçto branca e relaçao do pároco CQrTI a 
comunidade: p. 157-171. p.1S0.181 e p 200.202 



de Palhares, provavelmente de mesma origem. Moralmente, como vi
mos, não se devia esperar multo deste clero. A observancia estrita das 
recomendações acerca da conduta moral e religiosa dos capelães, tão 
comuns nos compromissos, tornaria impratiCável o preenchimento de 
todas as vagas nas irmandades. Parece mesmo que as irmandades pro
curavam capelães distantes do modelo tridentlno, senslveis às condi
çoes e circunstâncias da vida colonial, extremamente conflituosa e ins
tável. Isto explica, talvez, os longos perfodos em que permaneciam na 
funçao assim como, na hipótese de nao se adaptarem, sua sa{da imedi
ata. Para os capelaes, a sftuaçao era semelhante: procuravam trabalho 
em local onde as possibilidades de constrangimento- pelo menos moral 
e comportamental- eram mfnimas, embora, como veremos, as irman
dades impusessem um padrão de conduta em relação a assuntos con
trariais claro e inquestionável. 

11 

Na abordagem das expectativas das irmandades em relação aos 
capelães, i. é, das condições impostas por estas instituiÇOes ao exerci
cio da capelania, a análise das formas de ingresso e natureza do contra
to de trabalho são centrais. Após a eleição, era firmado contrato de tra
balho que reproduzia praticamente todas as obrigações contidas nos 
compromissos, e mais algumas, incorporadas por vários motivos nas 
ativ~dades das irmandades. Entre estas obrigaçoes estão as própri~s do 
ofícro sacerdotal e as especificamente contrariais: rezar missas e con
fessar irmãos duas ou três vezes por semana, atender às atividades das 
fes~a.s dos s~ntos patronos, participar das reuniOes da mesa quando 
sohcrtado e aJUdar a bem morer ao Irmão moribundo e merendo acom
panhando a Confraria nos entreros e maJs fonçoins della". Também era 
fixado salário correspondente aos encargos, e geralmente estes termos 
eram seguidos- e da mesma forma aparece em vários compromissos 
- de advertência no sentido de resguardar a opção de dispensa do 
capelão quando não atendia as suas obrigações, ou mesmo no caso de 
se indispor com a confraria25

• Assim a irmandade de S. José especifica
va ao seu recém contratado capelão, Domingos Francisco da Costa: 
" ... com a declaração, que não fazendo boa armonia na sua obrigação 
de R.

110
Capellão, com esta frmand.e, esta o poderá e~ Meza lançar fora 

da d .• obrigação, sem materiajudicial, pagandoselhe o q.• realmente se 

25 EI'ICCIIl!ram-se exemplos cio& termos padfAo de contrato dos capeJAes naa IM!g\Jintes ·~ias- Livro de 
Termos t1e Mesa AdmlniSirativa e ElelçOes da Mercês de Baixo (1759-1847). !s.60YAI1,l. 2911 .. fa.f>4.64\l., 
f 120 e f 138v V. alnda·L.Mo de Termos da Mesa e de Aaanlos de lrrnlos da Irmandade de Nossa Senl"lora 
dos Mercês de Cluf!o Preto (1754·1806), termos de 6 de dezembro de 17115 1 da 17 de janeiro de 17e0· Livro 
1 de Ãlos e OellbaraçCea da Mesa e lnventêrlo& da lrmandado de S. José (1769-1838). fs.AII.-5 e f .~ .. 

lhe dever". O Rosário de O. Preto, além de estabelecer toda uma siste
mática de advertência e expulsão nos casos de capelães relapsos, fazia 
questão de destacar a autonomia da irmandade na eleição do seu cape
lão: " sem q. nesta eleyção se intrometa o R.110 Parocho, nem outra pes
soa algua mais que os ditos off.•, e Irmãos, penna de se não levar em 
conta o q. se der ao capellão, q assim for eleyto."26 • 

Os salários pagos aos capelães foram objeto de ampla negociação 
de forma mais intensificada no final do sec. XVIII, em resposta às novas 
circunstâncias econômicas vividas nos centros urbanos de Minas. Algu
mas irmandades chegavam a explorar as vicissitudes de um mercado 
em crescente estrangulamento, constrangendo os capelães a situarem 
suas exigências em contexto marcado pela diminuição do vigor econô
mico confrarial17: A questão salarial envolvendo Francisco de Almeida 
Pinto, capelão da Mercês de Baixo de 1787 a 1794, sugere pontos im
portantes na análise desta questão. Pinto ~avia conseguido au.mento d~ 
sua porção em 15 de maio de 1791 devtdo- segundo o af1rma e f~r 
reconhecido pelos oficiais da irmandade- ao acréscimo de suas obrJ
gaçoes com a introdução das missas cantadas. Solicitava, ainda, que 
sua porção fosse paga todos os anos sem atraso •por perctzar da mes
ma p.8 a sua sustentação.M. Em 19 de novembro de 179~ •. ~ capel~o 
conseguiu convocar mesa redonda com presença dos of1cta1s e 30 Ir
mãos -algo pouco comum na vida administrativa da Irmandade a não 
ser em questões polêmicas- com objetivo de discutir outra reinvidica
ção salarial. Solicitava aumento de 66 para 80 oitavas, pedindo priorida
de no seu pagamento sobre as despesas realizadas com as reformas da 
capela. com o mesmo argumento anterior. Apesar de aprovada, a nego
ciação parece não ter desfrutado da unanimidade Invocada no termo de 
acordo. Uma mesa composta por oficiais e 17 irmãos cancela o acordo 
anterior 6 dias depois com a seguinte justificativa, exposta pelo Juiz lg
nacio de Souza Rebelo: Mno dia dezenove deste se havia lavrado, e com 
soborno o tr.oem ... q. acrescentavão a porção do capelão ... p .1o mesmo 
se despedir no que muntos lrm.' não consentirão e ttendo elle Juiz que 
isto cedia em prejuízo da lrmd.8 tanto pelos seus poucos rendim.109

, como 
pelas carencias da mesma requerem ao Meritissimo Juiz ou Provedor 

26 LJvro 1 de Atos e detlberiiÇOeS da Mesa e lnven16rl08 da Irmandade de S. Jolê (1769--1838), APP, f~.; 
~isso da Irmandade de Nosaa Senhora do Aosârio dos Pretos, na sua Capela (1750). Museu ISo 
Carmo. cap11u1o 12. .. __ . 

1 
.... ~ 

V Ver GUbstilulçlo de capelêes em 1, Uvro de Atos da Irmandade do R0$4Tio dos Pretos de ......-1808 C ,.,.. 
1856). !.57, ACM No periodo de habllllaçao do padre Caeteno Gomes de Santa R na surg .. am suspellas naa 
JnquiriçOes de coSiumet a teape~ro de supostos esponsaiS que havia contnido com Ana Fetlc~&; v VILLAL TA. 
L c .. op. olt., p 107·108. Acerca da BIIOiuçêo da condlçto economlca da ltmandadea mineiras durante o 
Ucuto XVIII consultar nossa lese de mestrado. op. clt., p. 75·195 e tabelas p 331-336 Recanlemente temos 
recolhido dados pera c) restante da capitania que confirmam o que t'r8vtamo$ estabelecido para VIla RICa, 
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das Capelas p.a se fazer esta Meza som ... com os lrm.• defla", 
A mesa cancelou o aumento e comunicou a decisão por carta ao 

c~elao .qu~ não aceito~ permanecer pela nova proposta28 • A razão ad
mmrstr~trva rm~s-se à Integração de Pinto na Irmandade. Mesmo que 
tenha stdo "?encronado s~bo!no, aliás não esclafecido, é inegável que 
era bem qu1sto entre os 1rmaos, tanto é que foi primeiro convidado a 
permanecer antes de se cogitar a substítuiçêo. Pediu, entretanto salário 
que ~mente as <?'dens t~rceiras e os ainda poderosos Rosário~ paga
vam rgua.l ou. ma1or, atratndo, provavelmente, a oposição daqueles ir
mãos mats dtret~e~te envolvid~s c~ a administração material da ir
ma~dade. O ep1sódro revela a drsposrção da confraria em Hdar com a 
realrdade do me:cado de mão-de-obra eclesiástica, submetendo deci
sões às su~~ vanaç~s. Mesmo um capelão como Pinto, de grande ape
lo e r~ept1v1dade na Irmandade, estava em frágil posição para negociar 
sua Situação empregatlcia. 

Estas relaçOes materiais, embora aparentemente banais, repercuti
am profundamente no re~aci.onamento entre irmãos e capelão, e são re
veladora~ acerca dos cnténos de admissão e permanência dos cape
lães nas Irmandades. Uma situação limftrofe, como a de José Fernandes 
Leite, escl~rece este ponto. Leite abrira as portas de sua capela à Mer
cês de Barxo e em retribuição foi eleito capelão em 8 de setembro de 
1759. ~nstava no seu contrato de trabalho que " ... attenta a ser a d.• 
l~md. • arnda tenra P!anta", cumpriria as obrigações próprias de comissá
no de Ordem Tercerra com estipêndio de uma libra de ouro. Este salário 
mostrou ser excessivo para a irmandade e, em 1763, o sapateiro Feliz 
Cézar de ~enezes-: que se intitulava um dos fundadores da irmanda
de - env1ou uma petJÇêo de caráter acusatório ao bispado de Mariana 
onde tratava da questao. Dizia o irmao que após 1759 " ... entrarão a ce
llebrar o Sellario q. se devia dar ao d.o Rd.0 P. e offerecendo se lhe a q.ra 
de 100:000 rs., a repudiou, e subindo os Sup.• a de 100/Bas; tãobem 
não lhe fez conta, e só sim com a porção de huma livra de Ouro· e por 
se~ esta.q.taexzorbitante, nem a lrmd.•pOde pagar o d.o Rd.a P.• ·actual 
m. ~enhrdo com a lrmd.e P.' lhe faltar com o Sellario. querendo q este 
pre~ra.a tod~s as despe~as precizas em attenção a a doação q fez 0 d.o 
Rd .. P. da. d1ta Ca~lla f? a lrmd.•Porêm como neste dizer se deve attre
bUhlr o cnme de Srmoma, no q.81 crime comforme os Sagrad. canones 
tanto he culpado o q. fãs Simonia, como o q. consente; e os Supp."p.: 

28 Todos termos no Livro de Termos d8 Mesa Aaminlstratlva e EleiçOes (1759-1847} APAD le$peclt~81'11B11te f 
97 f.110\l e fs 111· 1 11v. O escrtv!o de\19 ter·ae enganado ao l8digir 0 lermo de dl ' de Pwtt ' 
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alirma • esranao. em Meza os JUlze& e metS IIm • della ahi foi proposto peJo Primr.• ::'::naclo de~ 
Rebelo, q pelo Ir. r~ro se escreveo ao A.*' Capello p,• ficar pelo!! eesserna olt.' e respond&l'\do p' carla 
~::Va na dala de vrme, ~ 0110 de novembro no dia vinte e nova se mandou cleapedir, e perq estalrmd.•néo 
...,.. estar sem~. . , rs. Ué!· I 12v. 

modo algum não querem incorrer em semelhante culpa; e p.r ser a d.• 
lrmd.e de gente tao pobre como são crioullos, não podem contribuhir 
com porssão tão avultada ... q. a nao ser a doacçao q.efês o d.o Rd.0 P.• 
condisional p.a a sua conservação, certam." terião os Supp.os elegido 
outro Saçerdote .. .". 

Menezes-afinado com a critica aos abusos eclesiásticos em torno 
da remuneração de seus serviços- solicitava ao bispado que mandas
se ao capelão aceitar a proposta. Intimado a responder em 2 de novem
bro de 1763, Leite o fez no mesmo dia. Irritado com o teor da petiçao, 
desqualificava o acusador: "O Sug."'q fas este Requerim.lo he hum ho
mem q. nelle nao pode ter voz activa nem passiva por não ser da meza 
actual nem ainda de nenhuma das passadas despois de areada esta 
lrm.de antes, porq. he hum simples Irmão de tr.0 Q. nem ainda a entrada 
tem satisf.to orgulhozo, e motinador, são m.105 da opinião q. se risque, 
)unta m.19 com outros semelhantes, e asim pella illegitim.c~e da ~assoa 
parece q. se tas inatendivel este Aequerim.10 emq.10 não for as1gnado 
pella meza actual...". A irmandade parece não ter avafisado o procedi
mento de seu irmAo, provavelmente por estar interessada na compra 
das casas vizinhas à capela e de outros bens de Leite, com objetivo, 
mais tarde, de ampliá-la. Com efeito, o negócio foi fechado entre agosto 
e setembro de 1764, "a beneficio de Nosso Sucego e boa armonia de 
Nossa Irmandade". Alegava Leite que estes bens constituiam o patrimô
nio para sua ordenação e deles não poderia desfazer-se. A irmandade 
propôs então substituir o patrimOnio pelo salário da capelania permitin
do, ainda, que o padre continuasse residindo nas casas enquanto lhe 
fosse conveniente. 

Para Leite era ótimo negócio, conseguira alguém que lhe financias-
se a custosa manutenção da capela e teria em mãos. brevemente, soma 
liquida de dinheiro bastante signiftcativa. Obtivera também cumprimen
to do trato salarial estabelecido na doação da capela assegurando-lhe, 
Indefinidamente, estável situação financeira. Em breve a irmandade per
cebeu a impossibilidade de manter capelão tão caro, e em mesa redon
da de 11 de março de 1765, presidida pelo Coadjutor Bernardo José da 
Encarnação, com presença de 38 irmãos, entre eles o escrivão Feliz 
César de Menezes, determinou a suspensão do pagamento da porção. 
A confraria justificava sua atitude alegando pobreza e nao poder pagar 
com pontualidade ao capelão, sempre ficando a dever~lhe. fato confir
mado nos seus registros de receita e despesa deste periodo. Esta situa 
ção, argumentavam os irmãos. motivou Inúmeras tentativas de negocia
ção por parte da irmandade com recurso ao Bispo, como vimos, e inter
ferência direta do Visitador e do pároco. No entanto. o capelão se mos
trara inabalável e ..... considerando a meza actual a pobreza dos irmãos, 
e consequentem.18 a da Irmandade, e decadencia do pais, por cuja cau-



za nuca esta dita irmandade se ha de uer dezempenhada do q deue ao 
seu capelam se acazo for correndo a porçam de Liura de ouro'', decidiu
se a suspensão da porção até pagamento final da divida, embora nao 
da capelanía que cabia ao padre decidir. 

A reaçao de Leite foi imediata. Em 13 de junho o procurador da 
irmandade, João de Barros Correia', relatava à mesa que Leite entrara 
com duas ações contra a irmandade: uma, com objetivo de despejar a 
irmandade da capela e outra, exigindo o pagamento da divida de por
çoes no pagas. A proximidade da morte fez o padre mudar de idéia 
pois no seu testamento, como seu testamenteim relatava à mesa da 
irmandade no final de 1768, fazia doação da capela à irmandade e 
cancelava as ações na Justiça. Este termo esclarece o andamento da 
ação judicial, assim como a natureza da primeira doação. Havia uma 
escritura pública, assinada por Leite, de doação da capela à irmanda
de, o que levou os irmaos a considerarem esta segunda doaçao como 
conflrmaçao da primeira. Como a sentença das ações judiciais movi
das por Leite ainda nao era conhecida, a i(mandade se obrigava a 
considerar "sempre aquelle Rd.0 Testador como bem feitor da mesma 
ordem (e) devião obsequlalo asim na vene.ração como na offerta dos 
sacreficios, como que fosse possível a Irmandade, sem alteração dos 
seus Estatutos, e Compromisso que não era da faculdade delles". A 
ênfase na observância do compromisso deve~se às cláusulas ou con
diçOes testamentárias, impostas na aceitação da doação. Frisava o Vi
gário da Vara João de Oliveira Magalhaes, ao conceder posse definiti
va da capela aos irmãos: " ... se obriga a dita Irmandade a ser ademinis
trante a dita capetta por homens brancos e a fazer hua missa cantada 
no dia da Invenção da Santa Cruz em cada hum anno ficando asim 
com a pose da mesma como se o fizerem a sua custa com o mesmo 
direyto que a elle dito testador pertencia e desa forma se lhes entrega
ria todas as chaves da ditta capella e que pegarião as custas feytas 
nas cauzas que com elle reuerendo Testador trazia a mesma Irmanda
de". Era introduzido um culto atlpico na irmandade, ao mesmo tempo 
que se vedava a administração direta da capela pelos negros merce
dários. Dai a insistêncía dos mesmos em resguardar o determinado no 
compromisso. Por outro lado, a Mercês de Baixo parecia já estar prati
cando o mesmo que as demais irmandades de negros em relação aos 
oficiais, privilegiando a eleição de tesoureiros brancos. Em 28 de maio 
de 1769, a irmandade arrematava as casas de Leite dando a entender 
que a compra articulada anteriormente resultara em nada6 • 

29 Todos os termos no Livro de lwmos da Mesa Admlnl$1ta1\va e Elliç6es (H59·1847), APAO: eleiÇt\o de Leite, 
f 15: te~ me de declsAo da compradas caaas.ls 6-&1.: termo da compra das casas. fs. 17V·18, es1é tranacrikl. 
1111 fnteQfll. de manGM"a (lgelrarnllflla dlstmtll, em LANGE. Fr~tnei!CO Cur1 , op. clt., J).134-13S: lflrrno de BUli· 
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Estes fatos, por sua complexidade, deixam entrever aspectos cen
trais acerca da dimensão econOmica na retação capelão/irmandade. Aos 
capelães não era deixada a opçao de discutir remunerações, pois seus 
salários eram definidos pela dinâmica de um mercado em crescente 
estrangulamento. Neste contexto, estar em harmonia com a irmandade 
significava aceitar suas propostas salariais, ficando o espaço de neg~
ciaçao condicionado pelo nl~el de intewaçao do ~apelão: quanto ma1s 
afinado com interesses, pos1çOes, sentimentos, vtsOes de mundo dos 
irmãos. maior capacidade de barganha. Desta forma Francisco de Al· 
meida Pinto quase conseguiu passar uma proposta salarial a~surda para 
os parâmetros da irmandade, enquanto José Fernandes ~e1te, emb~ra 
em condições de negociação superiores, sequer conseguiU mostr~r VIá
vel a sua. o critério econOmlco pode ser destacado como determinante 
na recusa da irmandade, mas a absoluta falta de comunicação do cape
tão revelada de forma ingênua na cláusula testamentária que impunha a 
ad:Oinistração da capeta por brancos, resultou não só em conflit~ aber
to mas em recurso desesperado à justiça, visando reaver o objeto de 
s~a doação. Por outro lado, fica evidente as mais distintas formas de 
Integração do capetao à vida confraria!: do estrito cumprimento das ~bri
gaçoes religiosas (Leite) a uma perfeita integração do capela~ à v1são 
de mundo dos irmãos (Pinto), vai uma distância que reflete os diferentes 
graus de penetração e influência do capelão nos assuntos internos das 
irmandades. 

Os casos de expulsão das irmandades apresentam outros elemen-
tos para abordar a questão dos critérios de admissão e manuten~o. 
abrindo espaço para discussão mais abrangente da presença eclestás
tica no interior da irmandade. Os casos mais simples de expulsão eram 
motivados par negligência ou recusa do capelão em cumprir suas obri
gações30. Outras expulsões revelam choques mais abertos entre cape
lão e irmandade. O capelão Manoel Alz. Ribeiro foi dispensado da Mer
cês de Cima em mesa reunindo 17 irmãos, "aond todos juntos iniforme 
mente conuierao a que lancaçe fora ao capelão da obrigaçao que esta
va servindo e asim conuierão da ocupaçao par sertas inconuiniencias 

pençAO da po!çlo de capello, 18.21·22Y.; delllllll da demanda da l...elle, fa.24-24v.; termo de lnfolmaçlo da 
doaçiO da capela. fs.32-32\' .. termo de poasa definililla da capela, 1.37; anemataçac das casas da lllte. 
!s.36-JBII O requerimento de Feliz Cêsàr de Menezes e a rasposta de-leite estao na c!ocumentaçâ<) avulsa 
Uma btf>gralla de lei'te pade ser encontrada em nossa tese, op. clt • p 128-129; v. amda TRINDADE. R S1o 
Fr&nr::lsco de Aula de Ouro Pnrto. (RIO dll Jeneiro, SPHAN, 1961 ), p.7i a p.190·191; LANGE. F. C. Hl.t6r_l8 
da múalca naa lrmandadM de VIla Rica. (balo Horizonte. Conselho Estadual de Cultura de Mrnas Gerao&, 
li d.). \lol. V, p.45-47 e l).52. 

1 
_,..ft 

30 ~ e~cpolsl'lea dos c8l)elêes Manoel da Silva Sf.lgado e Joaê de Fnlitas e Souza em Uvro da Ato! da rma ...... • 
de do Rosario dos Pretos de Mariana (1747·1e66), />W., Prateleira f', n 27. 1.58: Uwro 1 de Aios e Dalibefa· 
ç0es dll Mesa e Inventários da Irmandade ele S. Jo16117e9-1838), /IJ'P, 19.~ Neste ú~ ceso a QUe&· 
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que nao fazia conta"31 • A falha cometida pelo capelão deve ter sido gra
ve pois sequer o motivo da expulsao foi mencionado, assim como o ter
mo invoca logo o compromisso para justificar o direito legal de expulsão. 

As retaçOes da Mercês de Baixo com seu capelão, Francisco Palha
res, apesar de duráveis, parecem ter sido bastante conflituosas. Palha
res foi contratado logo após a sua Órdenação, no final de 1767, para 
substituir o Padre José Fernandes Leite. O primeiro desentendimento 

· ocorreu em março de 1769, motivando atitude do procurador Joao de 
Barros Correia "o qual nos expos os inconvenientes q. temos, e prejuízos 
que tem dado a Irmandade o d.0 A.00 e offencas q. tem feyto a maior p.t• 
dos lrmaos O que tudo visto e ouvido por elle dito Procurador, fomos 
servidos de suspender ao d.0 R.00 Fran.co Palhares ... ". As irmandades 
nao admitiam desconsiderações de qualquer natureza - acima de tudo 
aquelas relacionadas à natureza da condição dos irmãos - reagindo 
judicialmente quando fosse o caso, quanto mais de capelães pagos com 
seu dinheiro. A situação parece ter sido contornada, uma vez que em 17 
de abril o termo de expulsão foi cancelado sem maiores esclarecimen
tos. 

Palhares ~rmaneceu longos anos servindo à irmandade cumprin
do, ao que tudo indica, normalmente suas funçOes, sem conflitos de 
qualquer natureza. Um incidente envolvendo negociaçOes salariais acir
rou os ânimos. Em mesa de 19 de novembro de 1780, o procurador Mi
guel Carvalho Guido noticiava que expondo a decisão de aumento das 
obrigaçOes ao capelão, "respondeo ao procurador que as não dizia, e 
que desde ja procurase capellao q. seruice a confraria, e isto descom
pondo o com palauras injuriozas, e a tempo que ha quem o faça por 
menos das sincoenta oitauas que ganhaua o d.0 R. o ... e por ele dito R.00 

não querer estar pelo ajuste o auemos por expulço de camisa rio. ". Pa· 
lhares tentou manobra ousada, recorrendo ao seu prestigio pessoal jun
to aos demais irmãos da confraria e ao ouvidor. Em mesa redonda de 21 
de dezembro de 1780, era proposto pelo representante do ouvidor "que 
sem attenção ao termo supra (de expulsão) por se achar incoherente 
por não ser feito em Meza redonda na forma dos Estatutos votassem 
livremente, e como lhes parecesse se hera, ou não licito a concervação 
do actual capetão pelo preço, e penção com q havia tantos annos se 
achava exercendo ou se querião eleger outro, o que tomandolhe os seus 
votos pelo Escrivão da mesma Irmandade uniformemente votarão fosse 
conservado o atual pela mesma porção. e com as mesmas condiçoens 
com q té o prezente servia". O constrangimento causado pela presença 
de funcionário da coroa, responsável pela verificação dos atos secula-

31 Termo de 15 de Agosto de 1765 em livre de Tlfmoe da Me$& e de Assentos de lrmAos da Irmandade de 
Nossa Senhora das Ml!fcês do Ouro Preto ( 1754-1806), APP. 
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res e até mesmo religiosos das confrarias. rev~a-se na quantidade de 
votos contrários, apenas três. O padre, cuja personalidade não parecia 
pacffica nem conciliadora, já se desgastara com os ir~ãos. Estes, pro
vavelmente, teriam lembrado seu comportamento antenor. Em todo caso, 
no mês de março, Palhares foi demitido através de proposta do procura
dor que contou com aceltaçao geral32 

• 

Estes casos de expulsão demarcam claramente os critérios de ad
missão e avaliação dos capelães nas irmandades. Em nenhum deles o 
problema moral, tal como aparece nos compromissos, foi causa da ex
pulsão. Mesmo porque as irmandades preferiam eleger. capelães co
nhecidos na comunidade, daf quase todos fossem natura1s de O. Preto, 
ou nesta tivessem residido bom tempo, o que não evitava desentendi
mentos, mas os restringia bastante. Fundamental era a integração do 
capelão à vida da irmandade, não sendo admitidos aqueles que afian
çassem os preconceitos e atitudes díscriminadoras difundidos na socie
dade mineira setecentista, ou mesmo tentassem qualquer forma de des
qualificação dos Irmãos, como mostra o caso Palhares. A análise da 
posiçao dos capelães deve levar em conta, entretanto, as relações entre 
os mesmos. as irmandades e a jurisdlçao paroquial. 

Os conflitos constantes entre irmandades e párocos em torno dos 
privilégios e direitos paroquiais sempre colocavam o c~pelão frente ~ 
duas opções: ficar com os confrades, enfrentando a autondade paroqui
al, ou permanecer junto ao vigário, inviabilizando a continuação de sua 
capelania. Sempre as irmandades dispunham-se a defender judicialmente 
seus capelães. Em mesa de 1788, a Mercês de Baixo requisitava ao 
capelão Francisco de Almeida Pinto fizesse missa cantada no jubileu da 
irmandade, •e duvidando o mesmo p.18 impugnação q a estes attos cos
tumao fazer os Parochos elle (procurador) lho determinara tomando so
bre a lrmd.e a acçao q intentasse o Parocho". A confraria, discutindo a 
mesma questão em 1799, cobrava obediência do capelão no mesmo 
grau dos Irmãos e exigia deles não "fazer trato nem concerto com o d.o 
Rd.0 Vigr.0 nem obrar coiza que possa offender o dir.10e justiça da referida 
lrmd.• cuja mente he de conservar em vigor e sustentar pelos meyos 
ordinr.osa iustiça que lhe asiste". Aquele que não respeitasse o determi
nado seria responsável pelo prejufzo causado, arcando com seus pró
prios bens e se não os tivesse, "sera riscado e lançado da lrmd.• p.• 
nunca mais ser nella admitido, antes sera sempre reconhecido por inimi
go e traidor" , A irmandade de S. José, em janeiro de 1790, adotava atftu-

3.2 Todos termos no uvro de Termos da Mesa Adminllllrlllva e EleiçOea ( 1759-1847), APAO: termo de PQKe ele 
Pahlres. 1.29v.; primelfa expu!G40, f.34v.; segunda e~Cpuleao, 1.58v •• ceuntao da mesa redonda. 1&.59-5&1 .. e 
lllCPUisAO dellnil1118 t 6011. 
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de semelhante em relação ao capetao JoSé de Freitas Souza33. Fica cla
ro que consistia em compromisso formal, não somente promessa vaga. 

Ouand? o compromisso formal de defesa nao podia ser sustentado 
nao se cogJtava outra opção, para o capelão, a não ser acatar determi
naçOes superiores . Assim a Mercês de Cima, ainda às voltas com a 
mesma questão em 1805, admitia riao poder arcar com os custos de 
defesa judicial de seu capelão face à "oençura comque o Ex.mos; Bispo 
ameassa a~ Rd.o Capelao ou outro q.l q.' Sacerdote q.•celebrar q.' q.r 
f~nçao pubhca, e solemn~ desta lrmd • & M 1 resignando-se a anão se poder 
amda celebrar o d.• festeJO com a solemnid.• devida ao culto daquelfa 
Soberana Raynha dos Anjos e dos homens". 

A hierarquia eclesiástica sempre mantivera certa desconfiança com 
relação aos capetaes, sobretudo quando estava em questão a jurisdição 
paroquial. No contexto dos conflitos entre o pároco de AntOnio Dias e o 
R~s~rio do Al~o da Cruz em torno da participação do pároco nas tunçoes 
rel1g1osas da Irmandade, o Provisor do bispado de Mariana, Dr. Vicente 
G~nçalves Jorge de Almeida, defendia os direitos paroquiais nos se
gumtes. t~rmos: uA regra e declar. am canonica sobre as funções, ou actos 
ParoqUiais, e Eccl.08

, se limita ao costume longam."' usado, e como fica 
dito, q. os Parocos prezidirão, e fizerão sempre as funçOes mayores das 
ca~lfas, e lrmd.•a neste Contin.te, não se devem desterrar do Altar, p.• 
~b1r a este os capellães. Estes homens salariados por quatro pretos, 
crfOuk>s, e pardos, conssultarao p.• a decencia, e grandeza das solenes 
funçoes da Igreja, se elles dependem dos mesmos pardos, crioulos, e 
pretos, p.• a sua conservação, e paga?"34 • Fica explicite a associação 
entre quer:n pa~a os serviços do capelao e a natureza de sua práticas 
sacerdotais, parrando, neste caso, a costumeira atribuição de cristiani
zação imperfeita aos negros. Talvez por isso mesmo na.o fossem citados 
serviços prestados . efll irmandades nas respostas de solicitações de 
benefícios eclesiásticos que chegavam à Mesa da Consciência e Or
den~. Entre al~umas dezenas destes pareceres relativos ao bispado de 
Manan_~. localizamos somente três menções onde o bispo manifestava
se posrtrvamente sobre participação na vida confraria!. Mesmo assim as 
referências diziam respeito a ocupação de postos nas prestigiadas Or
dens Terceiras do Carmo e Sao Francisco, ao que devemos acrescentar 
a folha magra de serviços prestados pelos pretendentes que justi1icasse 
a indicação para beneffcioss . 

33 Livro de Termos da Mesa Admlnlatratl'lll e EleiçOes (1759-11!57), APNJ. rs-85-B~v. e t. t32v.i LivnJ 1 de Aios e 
OelitleraçOes da Mesa e lnventatios da hTnandacle de s. Joeé ( 1 789-1822), APP, r a 60-õ0v .. 

34 Carta Roga10tia expeci'lda pelo Tribunal da Coroa {je Wa Rica a !a'JQf da Irmandade elo Roaérlo do Alto da C.Uz 
contra o Paroco Bernardo José da Enearnaçêo ( 1788-1799), UYI'O 303. APP. 

3S Consulta da Mesa da Conacltncla e Ordens de 31 de 01.11ubro de-1793. Padroadc do Brutl maço e c.tlu 5 
ANTT. Os limites de definlçflo de alio e baiXo Clero a partir da penlc:tpaçao na "leSa conlranal 'nao er~ rlgldos' 
Os padtes Manoel Pirllo Freire e Bernardo Madeira haviam sido cape11es do Rosario elo A!lo da Cruz ante&~ 

Nessas situações de conflito as autoridades eclesiásticas investiam 
sobre os capelães procurando, através deles, atingir.as C?nfraria~. O 
capelão era sempre associado à figura do mercenáno CUJas práttcas 
eram regidas mais pelas circunstâncias do seu contrato do que pelas 
obrigaçoes sacerdotais. O. Fr. Cipriano de S. José, bispo de M~riana, 
desenvolve esta visão em parecer enviado ao Conselho Ultramanno so
bre confirmação do compromisso da Irmandade de Bom Jesus d~ Mato
sinhos. O bispo fundamentava a exclusividade da função paroqUJal con
trastando o papel social do pároco e do capelêo: "Porq. o Cape!lão he, 
ou querem que seja, hum sob alterno da lrmand. • hum mercen9:no, h~m 
individuo dependente da congrua, q. lhe designão p.a sua substste~cta. 
Não reprehende os Irmãos Confrades, não os adverte nos seu.s .defeitos, 
não regula as suas acçoens, relativas a lrmand. •, não zelia o d1v1no culto, 
cumpre q.lolhe ordenao, não quer de~g~tar-s~ com os devot~ Irmãos, 
porq. receja ser excluido da capelanta. Ers aqur o q. não se reahza, sen
do o Parocho, como deve ser, prezidente de todos os actos da lrmand.e 
como he superior, e autorizado pelas Leis. como não depe~de de voto 
dos Irmãos, nem estes os podem excluir do Benef.0 Parochral, adverte 
com zello as faltas, reprehende os defeitos. acautella as de.~rdens, re~ 
prime os insultos, zelia o respeito da casa do Senhor! e VJQta so~re a 
perfeição do culto divino O Parocho, Senhor, he ~ Me~1stro autho~•zado 
por Oeos mesmo, e pela sua Igreja, não só p.11 1nstrutr na ~tnna os 
deus freguezes, nao so p.• lhes administrar os Sacram.~oe na v1da: e para 
acompanhar os seus corpos até a Sepultura: mas tambem he obngado a 
vigiar sobre a honra, a decencia, o respeito, e religião, comq. os seus 
freguezes devem render o culto particular, e publico ao seu Oeos. "38 • Os 

88IIJIIIiNITI como ComftMtloe de Ordem Tercawa de Sêo Franciaco de Vila Rica Madeira 6 um uernplo ele 
lntagraçlo cultural em Irmandades negras Ao mtl(rar del*lU sua alma como Llf'livefsal herc:lail'a, conlemplan
do com legados o Aosârlo e a Ordem TIIICellll. ~ de ter sido Comissério de Sêo Francisco p0r B anos. 
deixa legados !IOm80te para negros com quem manllnha relaçt>es bastante PfOXtmlls (alll~. comedra e 
agr:agados) n10 manclonendo qualquer patrlcloou branoo. Seu lnll8ntérlo registra bens elgn\!teetlllos, masmo 
para quem chegara em Minas na decada de 1720 V 1rabait10 de A Trindade IIObre 5eo Francisco, op. clt., 
p 15-19, p.181-HlO e p. 56: e nc&sa dlssertaçlo, op. clt . 

36 Cana de O Fr Clprlano de Slo José ao Conselho UitriUT18fro (7 de março de 1M&). M'11111s Ger111s, calll8 180. 
AHU. Em carta ao Governador de C.pilanla doll1803. o blspo l!lt~cava os meiOs que adolera na extl/'piM;ilo doi 
"abusos'que.aegundolla,grassavamnascerimOnlsaemMatosWlos. Paraquesuascrd8f'lllfosaam~ 
nao purura oslrm6cs. mas os cape!Ges ameaçando-os de suspensêo de ordens: 'E sem embargo desta com .. 
neçAc Incorreram os pac11es cape1tes na perl81l0bradtta. e VIEliBm de~ dalatar·se e pedir abaclMQêo 
Olsseràm eles qu\&erllm obsarvBI o maodamento sem reslriçao alguma, paém QUe o ermiAo e oa OUUOI. de· 
pois de 1erem o e&l, o \nletpretaram a seu modo, e lhas mendatam c:onlassar aÇUmas mulheres fora da lgrBJe 
e alguns homens clenlrodela. dizendo que mlnl1e 01dem n10 se devia enl~ em~ ongor. Que eles halltam 
CJtledecido por condeacendência e peJa necessklade em que se achavam em Wb6islir do que o erm~têo lhes 
pagaw oomo capellesde Matoslnhol. Oeilcoemailtncloo mais que dela1atam Tlve a I'NIIOI' c:ornpaiiiAOde uns 
SIIOOI'datea oprimidos por um tal leigo e obflgados a obrar contra ordens do seu superior am matéria !&o diJI!ca
da como escruptAosa. Foram eboolllldos depOis de prOiestarem o que deviam pratica' para o futuro:: dl em 
'MINOADE. Raimundo. Arquldlooele ele Mlrlerw, 'v'OI. I. op ell . pp .164·173 Esta situaçao llmlltO!e mostra 
c:laranentaa capacidade de conYenCimeolc das irmandades e as condiÇOes deconi/Ofade IIIUativldaclllaPDI 
autoridades ecleSléstJcas atr81/és dc6 cepeiAes. Nao temos tiSJ)8ÇO para analise dos conflllos entre parocos e 
Irmandades em tomo das funçoes rellgiOSIS conlrari&ls. Tr111aremos em br811E dessa ques!Ao, mas tndlcaçôes 
podem.., enconll8das em 001!18 lese de mestrado. op. clt. p.25289. MULVEY. Patncllt lhe bt.lck lay bro-
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párocos, para além das funções religiosas que se supunha desempe
nhassem, deveriam cumprir papel de funcionários da moral encarrega
dos de assegurar a concórdia e a paz entre suas ovelhas. A ênfase é 
colocada na função social do pároco, verdadeiro diretor de consciênci
as em uma missão de civilização dos-costumes37

• Para a realização des
se papel as mediaçOes entre párocos e fregueses deveriam ser anula
das. A capelania criava sérios obstáculos para a efetivação da autorida
de paroquial, cujos fundamentos eram colocados em questão pela pró
pria possibilidade de substituição das atribuiçoes paroquiais. Neste sen
tido, restringir as funçOes da capetania a meros suportes da função pa
roquial e enquadrar a vida confraria! em limites definidos pela submis
são do laicato e predominância do sacerdócio, representavam passos 
fundamentais na reforma da vida religiosa. 

Parece-nos insuficiente a argumentação de fundo material que bus
ca situar os capelães nas irmandades a partir das relações de depen
dência decorrentes de sua condição de funcionários, cuja manu1ençêo 
fosse definida a partir da concordância que assumissem em relação aos 
objetivos da instituição. O alinhamento e solidariedade com os interes
ses, sensibilidades, atitudes, e viSOes de mundo dos confrades era prin
cipal fator de negociação de sua situação empregatfcla. Antes de ser 
decorrente de sua posição econômica dependente, a integração aos 
objetivos e modo de vida da irmandade era pressuposto para admissão, 
constantemente reavaliada38

• Os capelães desempenhavam função de 
intermediários culturais, na medida que sua presença legitimava a exis
tência de tradiçOes e formas de vida religiosas pouco ortodoxas no inte
rior das irmandades de negros e mulatos, como os ritos desenvolvidos 
no contexto dos festivais religiosos. Por outro lado. a autonomia conferi
da pela manutenção da capelania tem relação direta com a maturaçao 
de concepçoes relativas a autodeterminação na gestão das funçOes re
ligiosas e do espaço sagrado. A restrição da jurisdição parroquial sobre 

lhemood1 oi colonl•l Brutl Teae de Ooulcrldo, Clty College oi New YCik, 1976, p.179-1B6, p.208-218 e 
p.227·234; RUSSEU.·WOOO. A. J_ R. Thl blac:IIIIWIIn ellw.ry lnd hldon In colonliiBrwd. (New YOI'k, St 
Martirl's Preu, 1982); CHAHON. Sérgio. AGe pa dolallllf e elo trono: as Irmandades a o pode!' régio oo Brasil 
(1808-1822). Tese de Meslrldo, USP, 1996, p.190-226 

37 O. Jl.llia analisa a recuperaçlo óo lema do bom pas1or, no 111'\81 dos sac. XVIII, a pattlt da ênfase colocada 
sobre a funçlo soclal do sacerdote. Se de um lado reflete as l)ni0Cupaç0ee b48lc:as 00. manuais de contes· 
sores lrídenllnos ( a 8ldirpaçlo dos 'Yk:ios•).de oulro expOe os ritmos desiguais de difusao do "p!'OC8S80 
civilizador' em dlnlmlca qve redeflne o papel do péroco como agenut da ordem púb4iea· · , .. la tache du curâ 
devient prioritelremanl un lravall d'eciucallon e1 de cMUsallon': M Vovel\e usa 11 eltplessllo 'profeaeun~ de 
moraleec de cM&me';op.dt., p.423e p.32-36. Retomamos a concepçlode ·processocMIIzadof' de ELIAS. 
N. O .,.._.o cl~- (Rio de Janeiro. Zahal, 1994, 2 VQI$.). 

38 Juiita Scarano enfatize a condiçlo dependente do capelêo por ser contratado, portanto, lorçado a COfTllBI1I· 
lhar Ideais comuns e delendlr elnnandade perante as autoridades. Devo91o 1 MCrwidlo: a h1mndade de 
Nossa Senhora do RosáriO dos pi'BIOS do Distrito Diamantino. (S6o Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1975), p.133-135 
RutiHH-Wood associa a capelanla ê pre!!enÇa ec~siOsllca no ~terlor das irmandacles; op. clt., p .148. A 
noç6o de 1ntermediirio cultural é retomada de VO\IELLE. Michel. lcllologll 11 mentllldadee (SAo Paulo, Ed. 
Brasmense. 1987): 11 do mesmo au!Of L'homme dH LumlêrM ((fi(). (Paris. Ed du Seull, 1996). p.7-37; para 
um exemplo v. GUINS8URG, Cano. O queiJo e oe vermes. (5ao PauiO, Cta das letra!!, 1988). 
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atos confrariais era a estufa para fermentação dessas concepções, e a 
capelania proporcionava às irmandades os meios necessários ao seu 
desenvolvimento. Por outro lado, os capelães não hesitavam em defen
der a irmandade contra a au1oridade paroquial, mesmo porque fazia parte 
de um contrato com garantias legais. Na falta delas, como vimos, não se 
exigia do capelão o imposslvel. 

105 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

