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RESUMO O presente ar ligo tem como objetivo examinar o medo da 
morte na Capitania das Minas no século XVIII , focalizando, principalmen
te , sua segunda metade. Nesse cenário, t ntaremos compreender como 
aqueles homens e mulheres demonstravam o medo do Inferno em seus 
testamentos nos inquéritos das Devassas - c lesiásticas. 

ABSTRACT The objective of this artic le is Lo examine lhe death's fear in 
Captanicy of Minas in second half ot eighteenth century. In this scenery, 
we wil l try to understand t1ow those men and women demonstrated the 
tear of Hell in their testamenls and in cc lesi slic 's "Devassas" . 
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1. Introdução: Pressupostos do medo, entre a fé e o 
sobrenatural 

A vivênc ia da morte na Capitania das Minas, enfocando a segunda 
metade do século XVIII, só podê ser compreendida enquanto pu lsar de 
um sentimento de l·é. A crença no sobrenatural católico, este encarado 
c-omo verdade maior, perpassava todo o corpo soc ial e engendrava 
formas de ver o mundo sensível ao toque fís ico, ·de conviver com as 
incógnitas sobre o Homem e seu destino linal - construindo sensibilida
des ligadas ao sentir a morte. 

Toda essa dinâmica em torno da fé do Homem setecentista, que 
abarcava em suas redes a vivência da morte, respondia pelas manifes
tações de vários medos. Ass im, o medo da morte aparece encarnado no 
risco de, em vida, ir contra Deus, contra os preceitos definidos pela Igreja 
que guardava seus ensinamentos, pois ao p cador não faltariam castigos 
- sobre a alma recairiam as culpas das faltas terrenas. 

O habitante do século XVIII acreditava na concretude das relações 
com o além. Ao ser movido pela fé, a qual não enxergava o mundo pelo 
filtro da razão, percebia-se invadido por forças que urdiam múltiplas 
possibi li dades de interação com o rea l, tornando-o um território separado 
do sobrenatural por uma frágil capa . 

O medo manifestava-se na presença da morte. De acordo com o 
sobrenalural católico à alma desencarnada aguardava a presença ou 
ausência da graça divina. Poucos iam diretamente para o Céu, somente 
beatos e almas santas, enquanto que para pecadores arrependidos e 
cristãos negligentes esperava-se a purificação na passagem pelo Purga
tório. Já o pecadores que ofendiam a Deus mortalmente tinham como 
destino, na eternidade, os sup lícios do lnfemo. 

Num mundo onde o nfvel técnico não p rmitia a elaboração de 
xplicações efic ientes sobre os fenómenos da natureza, como também 

os b iológicos e sociais, predominava a sensação do desconhecido e do 
inexplicáve l. Nesse contexto de insegurança brotavam inúmeros medos, 
os quais se tornariam menos vagos e mais concretos ao serem incorpo
rados ao modelo de sobrenatural da 11greja. 

Nesse cenário, o Demõnio provocava tempestades e doenças, estas 
últimas muitas vezes por intermédio de seus agentes terrenos(feiticei
ras[os]) .2 Deus e seus santos proteg iam dos infortúnios, roubos. assassi-

2 ·o Capit o Domingos Gornes da Silva .. mowdor no Rio do Pcix . pcrguntndo pelos rnl r rogarór lo da visita 
.. d iss que M n I u fulano .. por !cunho o "b Hlg::f mp~ loi rnfrmmdo IAiliçoiro .. qu por i. so t n~o 
a mull r para mor r r um n gro por 1'101' Domln o . rn 11 conh r o ochaque si d u um trro no drto 
'barriga· diz.ando qu ..,, Ih maturo com os &eu t llr os .. ." (/\ AM. O oas s. Pr 1. Z. IMO 4, 1748-49. I r. 
12v-13). "J()l;o Bnrlsra .. . nmwal d si F• •guesra ... dn Concciç:lo da VIl dO Pr lnci resl munhn ·:· topando-se 
com o m smo Paulo Gitc lo com lo pele1ava dl2. ndo .•. sempre mo p rsuadrr qu llves o drta m nd rng:1 
.. ~ue 11avia de dar forças que ningllérn h~vio do pod(Jr corn •Ira .. r spondcu que n o (1uerla I ls amigos 
logo elo. roslemunha vru I vantar-se urn rccle<nolnho d vento qu drgo 1csten1unho too helo d medo que 

159 



natos e cu ravam moléstias. Para os fenómenos constrangedores na 
sociedade setecentista eram imputadas causas sobrenaturais. 

Se a fé na religião católica. nos personage11s q\)e a preenchiam, tazia 
da vida locus das ações de Satã, como não seria após a morte quando 
suas garras estariam mais próximas? O além não signiticava um rompi
mento com a vida, era mais um prolong menta desta. de modo qu as 
penas do inferno poderi m, para aquele homem, provocar dores como 
as que ~ausava, por exemplo, o fogo ou a tortura. 

No momento da morte o cristão , por mais devoto que fosse, temia 
que Satã desviasse o caminho da sua alma levando-a para as trevas. A 
preocupação com o poder demoníaco, tão presente entre os reformado
res católicos e protestantes nos séculos XVII e XVII, ainda estava viva , 
mesmo que com cores menos intensas, na mentalidade do homem 
setecentista. Como nos aponta Laura de Mello e Souza. "num mundo 
não-racionalizado a realidade era explicada pela ação de poderes 
sobrenaturais: ou Deus, ou o Diabo".3 

Nas Minas setecen tistas a morte ra algo perturbador. No que dizia 
respeito à vida além túmulo, tan to portugueses quanto afr icanos acredi
tavam numa espécie de julgamento , isto é, tinham a concepção moral de 
que bons e maus mortos teriam destinos diferentes.4 O Inferno era 
reservado àqueles que pecaram mortalmente e não se arrependeram. 
Nele os pecadores sofreriam suplícios eternos. os quais, podemos pen
sar, que , para o mineiro da segunda metade do século XVIII preso ao 
sobrenatural católico, assumiam a concretude da vida terrena.5 

Oelumeau aponta que, para São Pau lo. os pecadores seriam, no 
Inferno. nforcados nos galhos de árvores de toga, queimados em 
fornalhas e imersos num grande rio segundo a natureza de seus vícios. 
Afrescos italiano do final do século XIV rep resentam o Inferno che io de 
demónios que d s nrolam os inte tinos dos invejosos, razem vomitar 
avarentos e ch icoteiam adúlteros. No século XVI o pintor holandês Hiero
nymus Bosh constrói imagens aterrorizantes do lnferno.6 

O jesuíta Frei Vicente do Salvador re lata que, em 1595, uma nau 
francesa assaltou uma praça porluguesa levando uma imagem de Santo 
António e queimando a Igreja. Na nau os tripulantes feri ram a imagem do 
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santo com espadas."Mas não lhe guardou Deus o castigo para a outra 
vida, como faz a outros levando-os ao inferno, e castigando-os nele 
com etemos tormentos ... porque logo ali começou a castigar com 
enfermidades mortais ... ".7 No sécu lo XVII I Nuno Marques Pereirae 
descreve o Inferno como um lugar horrível, cheio d relâmpagos, trovóes , 
raios, serpentes, escorpiões, viboras,etc. 

Entretanto, " ... o fim último, mais invocado na Época Moderna é 
sem dúvida o Purgatório, solução intermediária entre o Paraíso e o 
Inferno, reservada àqueles que não se apartaram das leis de Deus ou 
que na iminência da morte se arrependeram contritamente contando 
por isso com um juízo particular favorável ... ".9 No Purgatório a alma 
não estaria em graça absoluta, passaria por um processo de purificação. 
De acordo com Campos. estas almas ocupavam uma posição ambígua, 
pois ao mesmo tempo que dotadas de santidade, em vir tu de do processo 
de purificação, também necessitavam de preces, devido a se encontra-
rem num estado de afl ição . privadas d eus. 

2. Urdindo tramas do medo: entre a Idade Média e a Época 
Moderna 

A morte sempre causou grande temor aos Homens. Entretanto. a 
vivência deste medo só pode ser en tendida dentro do contexto histórico. 

No final da Idade Média, por exemplo, o cenário da cristandade 
européia estava cercado de represen tações que al imentavam uma visão 
té trica da morte. Abundavam temas como o das danças macabras. 10 dos 
sermões apocalfp ticos. imagens do Juízo Final, dentre outros. A concep
ção de morte presente nos últimos séculos da Idade M dia, que nfati
zava o horrív I e o funesto, estava de acordo com a noção de macabro 
enquanto uma "idéia bastante popular nas mentalidades coletivas a 
partir do século XIII''.; 1 

As abordagens mais recentes compreenderam a ênfase na idéia do 
macabro como um forte apego à vida e, portanto, uma prorunda tri steza 

7 SALVADOR, Frei Vicente. do 1-iistório do Brasil- 1500/1627. P Melltoromenros, 1%1. P.J.15 
8 SOUZA, op Clt , p,p. 1411-145 ,Lflllra de Mello e Souza trab lha com a obra de Nu no Marque~ P reil inl tlul da 

"Comp ndio Narrolivo do Per grino tiP América· - escr ilu em 1728. Nessn obra l01 em col radas trn'm>era 
1radiçOes populares nm voga no primeiro qu rlel do século XVIII. como . por x mplo. s repre~enraç s do 
lnl rno . 

9 CAMPOS, op cil .. 1994. 
10 As "d nças m cabras" ' r m repres .nl, çOGt modoevaos nda a mor! , ncnrnodo num p rsona m d roçonl , 

v m con(Jut lr os vivos, A flgula do mo11e lcm, tnlci \monta. a larmo d um homem mon . aç,.o<:i r do o n101iv 
c;l pulrc faç o corro o d "dança nmc:oboo·. s ndo qu no llon do se ulo XII n• ut o fottnu d um esqu •1 to , 
Segundo l~ltl~lngu, o inl llgôv I d nçnrlnc o f1r0p tlo l tótoom vovo na &UII lorrno luovro, urn dup lo mom nto d 
sua p SSOII HUIZIN A, J h n, • A Vosõc rio IOOt l " IN Ou ltmo riJ lrl ri M dio L•siJou Ulis i , 1 2. P p , 
133·"137 

11 CAMI' OS, Ad lgl o Aranles. ·A pt nço dom cobro nu Clll tuoa hnrrcc " IN Aevlslo do Dop rtam nto d 
Hl lôola Oelo Hor~zcnle: UFMG/FA ICH. dez. , I 87 P.!l4 
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perante a brevidade da existência. Para Campos, a Colônia estava 
integrada à sensibi lidade do declfnio da Idade Média, entretanto, ao 
lon o do século XVI as transformações no mundo espiritua l cristão 
reelaboraram a concepção do macabro. Assim, o· macabro é, nas Minas 
setecentislas, o transtorno frente a precarie ade da vida, estampada na 
morte, e o destino no além, onde o que mais 1mportava era a salvação da 
alma.12 

Entre os séculos XVI, com o advento das Reformas Católica e Protes
tante, e·início do XVI I o Demônio consagra sua presença entre os homens. 
Levack aponta que para muitos reformadores católicos, o Diabo tornou-se 
tão ameaçador e onipresente como para luteranos e calvinistas, sendo 
que "tendiam a enfatizar a presença do Diabo no mundo e votavam
lhe um medo profundo" .13 

No contexto da Contra Reforma, Satã era projetado sobre as práticas 
culturais populares. Estas eram ligadas a elementos pagãos e detentoras 
de enorme multiplicidade, o que era combatido dentro de um cenário 
normatizador. Vaintas defende que processo comum à.s duas Reformas 
foi o processo de normatização das populações européias no campo 
cultural e do religioso." A viabilização da nova pastoral ... pressupunha 
sistemática intimidação dos fiéis, permanente ameaça com os horro
res que Deus reservava aos que ousassem desviar-se de si ... a 
irradiação dessa 'pastoral do medo, como a chamou Delumeau, não 
esteve ausente do Brasil ... Colônia formada de várias culturas, 
gentes e religiões ... " .14 No entanto, não podemos nos esquecer que, 
perpassando esse processo, estava a té do Homem na "verdade" divina 
cuja Igreja era a depositária . 

3. A Salvação da Alma: o julgamento da consciência e o 
julgamento de Deus 

Em seus testamentos, 1 homens e mulheres deixavam c laro o temor 
perante à incógni ta do além vida. A morte significava a ntrada num 
mundo onde as ações praticadas durante a vida seriam julgadas.''A 
morte era vista no imaginário social daqueles tempos [século XVIII], 
como um grande momento, do qual dependia a salvação da alma. 

w opa Mod '"'" RJ Ampus, 1988 ,p . 
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Portanto, não consistia num fim em si mesma, conduzia para a vida 
eterna. Era continuidade e ai.nda, possibilidade de uma vida no céu" , 1G 

Assim, o testador coloca em primeiro lugar seu temor ante a morte, seu 
medo da danação eterna. Antônio Dia Couto. morador no Arraia l de São 
Romão da Comarca de Vila Real de Sabará, declarou em seu testamento 
- o mesmo fazendo praticamente todos os testadores das Minas sete
centista -: " ... eu Antônio Dias Couto que estando em meu perfeito juízo 
e entendimento que Deus nosso senhor fez servido dar-me mas temendo 
da morte e desejando pôr minha alma no caminho da salvação e por não 
saber o que nosso senhor de mim quererá dispor ... faço este meu 
testamento ... ".17 

Segundo Reis, uma boa morte significava que o fim não chegaria de 
surpresa para o indivíduo sem que ele prestasse contas aos que ficavam 
e também os instruísse sobre como dispor de seu cadáver, de sua alma 
e de seus ens terrenos. A entrada na vida eterna com a graça de Deus 
dependia de como os assuntos terrenos eram deixados. Um melo de se 
preparar era redigindo um testamento, pois através dos atos carido os 
nele expressos demonstrava-se amor a Deus, sentimento indispensável 
à sa lvação. Numa últ ima tentativa de se redimir dos pecados, o homem 
da segunda metade do século XVIII real izava acertos na sua vida terrena 
por meio de sua derradeira vontade registrada no testamento. "O temor 
da morte, no entanto, não deve ser visto como o medo sem controle, 
[pois] o grande medo era mesmo morrer sem um plano, o que para 
muitos incluía a feitura do testamento ... acreditavam ser preciso 
preparar-se para a vida depois da morte limpando a consciência" .18 

A raça humana, ao contrário da animal, antecipa o momento de sua 
morte, isto é, o homem sabe desde muito do que um dia vai morrer. 
Como nos diz Descart s " ... porque a principal causa do medo é a 
surpresa, não hã nada melhor para dele isentar-se que usar de 
premeditação e preparar-se para todos os acontecimentos cujo te
mor pode causá-lo ... " .19 Inúmeros t stadores, ao sentirem a morte 
próxima - ameaça-los, por exemplo, uma moléstia grave - , p repara
vam-se organizando a vida em seus vários aspectos, como o tez João 
Soares Ribeiro, morador no Arraial de Santo Antônio do Rio das Velhas. 
que justificou a feitura de seu testamento por estar ' ... enfermo bastan
temente enfermo ... temendo-me da morte e desejando pôr minha 
alma no caminho da salvação ... ". 20 Já Anl6nia da Costa, preta forra 
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moradora no Morro Vermelho da Freguesia de Caeté, mesmo gozando 
de saúde perfeita, preferiu se precaver de ser tomada de surpresa pe la 
morte fazendo seu testamento .?• 

alvez possamos pensar, enquanto• uma possibilidade teórica, que. 
homens e mulheres, aos encontrarem doentes, procurassem desviar-se 
da "foice''da morte. A vontade de viver, rompendo com a brevidade da 
existência humana. aliada ao temor do julgamento divino, estimularia 
indivíduos a recorrerem às "curas mágicas" para recuperarem a saúde 
debilitada. Inácio Ferraz de Sam Payo, morador na Freguesia de Antônio 
Dias, declarou, numa devassa eclesiástica, 22 ao padre visitador " ... que 
é público e certo que [um tal preto Antônio Luís} faz curar a enfermos 
por modo supersticioso ... " .23 Antônio Gomes da Silva, morador na 
Freguesia dos Congonhas do Campo, " ... disse que um preto forro por 
nome Domingos é público e notório curador de feitiços .. . sua casa é um 
hospital! de enfermos que buscam ao dito preto para curar de várias 
queixas ... ".24 Martinho Vieira da Rocha, morador na Fregues ia de Antônio 
Dias, " ... disse que sabe por ser público que Ignácio preto forro ou 
cativo de Manoel de Macedo anda fazendo curas sem ser médico nem 

.. . ·- ,, 25 c1rurg1ao .... 
O temor da morte, enquarilo medo que brota de uma situação de 

insegurança, l ig a~se à ânsia de salvar a alma. Este homem que sabe que 
vai morrer e conhece suas fal tas, q.o mesmo tempo que deseja ser salvo 
rece ia o julgamento divino. SeglJndo Campos, quem acusa é a própria 
consciência do cristão e são julgadas as ações humanas. A partir de 
valores ético~cris t ãos, introjetados pela Igreja, os indivíduos têm um 
parâmetro através do qual podem julgar a natureza de suas ?-ções frente 
à vontade de Deus em relação às atitudes do bom ç ri stão. como se o 
juizo divino estivesse antecipado no jufzo que o indivfduo tece de si.2 

Assim, encontramos atguns testadores qu procuram se redimir dos 
seu pecados. os reconhecendo. João Cerqueira da Costa, morador na 
Vi la Real de Sabará. rogou a Deus que recebesse sua alma " ... na bem 
aventurança para que fui criado perdoando as minhas culpas ... ". 27 

21 Arquivo Eciesiásfioo da. Arquldicx-.esc de Belo Hooi ~onle(II.EABH) . Paróquia de Cae1é, Livro de Testamentos e 
Úbitos. 1765· 1804, 1es1amento ele AntOn1a dá Cosia. lcilo em .24--06·1 786. IJ 92-93v, 

22 F'IGUEIREDO, Lu ciano R. d~ A. Barrqcas Famllo~s. Vid" Familiar em Minu s Gerats no S<éculo XVIII SF> USF'. 
1989. Oissertaçao diJ Mesl rado, Mrrneo, Para este autor,as visitas ecle~iáslicns , quo ~ m;ulilV!lm devass!J" , 
ocO!'rid'ii~• em lenotórla mineoro após a minç o do Bispado de Mw•ana em 1745-46, possulam vm ~ignificado 
espec:;ll iço; • ... disotplinpr o puni1 ondvi.L<s d esvtan tos . ~lém de Iam m euod· r da adminislraçáo eclesiástica 
local ... o pari! r desta .. , fase ... . porlnnto, la l ~r d visilóç o e quase o mesmo q ue I alar em devru>SB$ . lõlm8rtha 
e tmporttmcla que csles •nquéoitos peswat~ secretos mc1 c puro a aç o ' 1/gio u junto à popu loçli 
.. ."(FIGU IR DO. 1989, p .~S) . Atrav !i dou in lorroget6rlos das devassas busc;ava· e le<::alrznt os pecados dos 
mlnoiJOS. dos depoenles c~·tralrm-..so segocdos c çonfl(iêndas co.>n o 1n1ulto d locall7.er outras e· cc;>mporto· 
monto& d av ant s. 

23 AISAM, Dcvossos. Prtlleleira Z, livto 10. t70:!· 11 !J, 1.1 1 13v· 1 H 
2 4 lbodem. Livro 6. 1753. 1,1, 50v·51. 
25 lbid m . L.vro 10. 1762·69, r 11fiv. 
2 CAMPOS .. op. cll , 199~ . p ,p , 13·26. 
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João Batista Barros1 morador no Distrito de Matheus Leme da Freguesia 
de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral De El Rey, como era de 
costume. declarou em seu testamento que devia dinheiro a várias pes
soas, c itando as quantias e os nomes dos credores - talvez ele estivesse 
tentando limpar a consciência. buscando a salvação através de atos de 
honestidade bem vistos aos olhos de Deus.28 Já José Franc isco Pinto, 
morador na Freguesia de Caeté, que testa em 1786, mandou rezar 100 
missas pelas almas dos seus escravos falec idos, de modo a tentar obter 
o perdão divino pelos maus tratos impostos aos seus cativos - aqui a 
culpa o faz temer não ter sua alma salva. 29 Também tentando obter a graça 
divina, José da Costa Pereira, morador na Freguesia de Caeté, manda 
rezar 400 missas pelas almas de algumas pessoas a quem devesse 
alguma restitu ição ou encargos.Jo 

4. No universo dos sufrágios: a intercessão dos santos e as 
missas para as almas apl.acando o medo da morte 

O cos!ume de ver os santos como prot.etores, nessa vida e na outra, 
é bem ant igo. Na hora da morte os santos tinham um efeito tranquilizador 
sobre os fiéi s. Eram a.cessados pelos devotos numa relação de "toma lá 
dá cá;, , traduzindo o que Mello e Souza chamou de indistinçao entre 
sagrado e protano "tão tipicamente medieval e que entrou pela época 
moderna" .31 

Na tenraliva de abrir caminho para que a alma chegasse ao Reino do 
Céu, os tes tadores mineiros do setecentos recorriam aos santos. Francis
co da Silva Horta, morador na Vila de Sabará, ao fazer seu testamento, 
por estar oom moléstia grave e temendo a morte. pediu à " ... sacratíssi· 
ma Virgem Maria Nossa Senhora rainha dos céus e da Terra ... ao anjo 
da minha guarda e ao santo do meu nome ... Santo Antônio ... São 
Joaquim, Santa Ana, São José, São Gonçalo ... a todos os mais outros 
santos e santas, anjos e bem aventurados da côrte do céu ... a todos 
invoco humildemente peço queiram ser meus intercessores agora e 

27 Sabará, Arquivo Casa Bo•ba Gallo, TesJamenln de João Cerqueíra d a Costa, Uv•o 6'1, 1794, 1 f 161 -i61v_ 
2,8 Ibidem. Tesl!l<nentode Joào BairSia Banos. Lrvro 67 , 1794,1.1 6v-7v. 
2-9 AEABH. Paróquia d Caete. lMo d l eslamentos e Óbitos. 1785"1804. Testamento l:Je ,lõsé Frar•ci~c:o Pinto. 

feito em 06-03·1700. 1;1 35v-36 
JO tbidoffl. Tes\Qm<J~lo do José d ÇosUJ Pert!ora. leiloem 22·03·1.7116. I f. 43v-44 
31 SOUZA. op.c •t., p 121 l"re• Vicenl do Salvador (1 51:14 1636/39) em sua "lilsiOria do B•anll · 150(l/1627" relala 

os "muitosmilagres q o Senhor fe1. pólo mmeclmon tos e lnlercesMo dos Sa•~ l os"(SALVAOOR , op . cll'., p . 1 20). 
Dose' ve os tiificuldudos anf1 mudos por w111:1 nau portuguesa ao . o con!oo111ar com uma "roJment d " nto" . 
A nau licam " m Iom , som voill s, m moslro e quase ras;:~ com agun" , sendo qroe ' vendo-se todos .m lllo 
SJIIlnde parrgo, li~mm (I sombrnrlo:, O IC\UI do9 i, leon ndo 01 ~tu 11 d 1>8Cf f'O loora dB vldO O COm OGI ICfl'\0>, 

chcgarom lodos u 1J1n p cl r do Compal•nl\a d ' Jesuu .. . a c:l 5o c0nr ssarem ... podilldo o Nos o Senl1or 
mls ncórdl ' " esperav" no bondtod diVIno~ rnt ' ·:s;. o du VIro m Senhor~ Nossa qu" h11ví· m de ser livres 
do peoigo .. ped indo a Deus n1oS " O.tlru . n Q\OU I toí J;arvrdo de aplacao tormcntll .'(SALVADOR, op oll, 
p,177) 
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quando minha alma deste corpo sair ... amparando-a e guiando-a de 
sorte que vá descansar e gozar da interminável g·lória da bem aven-
turança ... espero alcançar com total perdão ~os meus grandes 
pecados ... ". 32 

Tomázia da ncarnação " ... doente em uma cama temendo-me da 
morte e desejando pôr minha alma no caminho da salvação por não 
saber o que Deus Nosso Senhor de mim quer fazer .. .'' 33 mandou 
rezar 34 missas para São Bernardo e 6 missas para Nossa Senhora da 
Conceição. Pedro Dinis, morador no Arraial de Catas Altas termo da 
cidade de Mariana, pediu em seu testamento que fossem rezadas 5 
missas para São José, 5 para São Joaquirn,S para Santa Ana, 5 para 
Nossa Senhora da Boa Morte e 5 para São Pedro.3<1 Já a negra tona Ana 
de Andrade, moradora no Rio Comprido termo e Freguesia de Caeté. 
mandou dizer 1 missa para São Gonçalo, talvez suas posses não lhe 
permitissem arcar com os custos de mais missas, no entanto, dentro do 
que póde, não squ ceu do seu santo de devoção .35 

Ainda como tentativa de alcançar a sa lvação, e combater o medo da 
danação eterna, os testadores apontavam como última vontade a real i
zação de missas para a própria alma. Estas" ... exerceram um verdadei
ro fascínio na sensibilidade dos devotos que lhes atribuíam um poder 
purificador".3G Os mortos agraciados com sufrágios tinham a possibili
dade de, mais rapidamente, alcançarem a graça de Deus e junto a ele 
interceder pelos vivos . 

Um 'homem natural do Sabará declarou que seu testamenteiro deveria 
lhe mandar dizer 500 missas pela sua alma.37 O português Francisco 
Pereira Pinto, morador no Arraial do Morro Vermelho da Freguesia de 
Ca té, pediu que fossem rezadas 150 missas por sua alma38 e Manoel 
Nunes Si lveira, português morador em Sabará. ofereceu 200 missas pe lo 
mesmo fim .3 Como Scarano nos coloca, as missas de defuntos eram 
levadas muito a sério, de modo que os padres tinham livro próprio para 
assiná-las, sendo que neles apareciam lançamentos do tipo: "Certifico 
eu abaixo assinado q disse seis missas do compromisso pella alma 
da defunta ... e de q estou pago e as disse e juro in verbo sacerdotis" .40 

Junto às missas para a própria alma estavam as missas para as almas 

32 Sabará, Arquovo C !;ll Borba Galo, Tes1amento de Francisco da Silva Horta, Livoo 28, 1762, IJ 141V·142 
33 AEABH. ParOquito doCa 1 . L•voode lcslamentose Óbilos . 1785- 1804, 1estam n1o deTomá;:iu d~ Encorn çâo, 

fei to em 19-05 1785, U 13v-t4 , 
34 Ibidem. T s1ornen1o de Pedro Dinis, f Mo em 2~.07 1784, 1.1 40-4 1. 
35 Ibidem. T sl.menlo d l\11a d< Andrade, fe11oom 27-06-1786, U . 4\ v-42 
36 CAMPOS. COI'l< idmoçOcs sobt o pomptt ,., 1987, p .19. 
37 A -ABH,ParOquondoCa 1 .I.Mod T tomento eÓbuos. 1785-Hl04,1olo on01 ·04 ·1792. 1.1 221·222. 085. 

N o contla no lovo o foth com nld nllf/c ç o do to t, dor. 
3{! lbldem .l stamen lo d •roncisco Por oroPfnto, l tiO •m 02-09· 1787, l.l 100 100v, 
39 lbld rn. Te tam r\IO d M, nod NLOne~ SI/v lm, feito em 22·00-1800. 1.1 309·309v. 
40 DIAM, AAD. Uvoo de C otllo do do Mi.sas tx>r Alma d lrm o V<vos e Defu noos da ltrMndodo do NoGG!l 

Senhora do Roso• io rloa Po "lO do Tijl JCO, 1761/11346, MS Apud Scomno, op. c tt ., p .54 
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do Purgal rio. De acordo com Delumeau, em todas a partes da Europa 
católica acreditou-se nas aparições das almas do purgatório que vinham 
pedir aos vivos orações.41 Na hora da morte, oferecer missas às almas 
do Purgatório podia ler um efeito múltiplo: ajudá-las a encontrar a salva
ção, conseguir que intercedam junto a Deus pelos vivos e demonstrar 
caridade cristã. 

As almas do Purgatório eram consideradas enquanto num estado de 
beatitude e bondade, tornando-se alvo de veneração partlcular.42 Estas 
almas orariam para os vivos e, sendo "santas '' , teriam facilidades decor
rentes da vizinhança com o Paraíso de intercederem junto aos sa ntos na 
intenção dos morlais.43 Tomázia da Encarnação ofereceu em seu testa
mento 4 missas para as almas do Purgatório;44 o português Pedro Dinis 
ofereceu 5 missas, enquanto que um morador do Arraial do Ribeiro 
Comprido, Comarca do Rio das Velhas, ofereceu 296 missas às almas do 
Purgatório. António Pereira Rodrigues ofereceu 20 missas para as " ... 
ah:nas que estão em penas do Purgatório ... " 45 e Manoel Magalhães 
Uma também mandou rezar 20 missas para essas almas .4G 

5. O medo de morrer sem os sacramentos 

Se o destino da alma causava temor no homem setecentista. então 
os sacramentos , que contribuíam para a sa lvação, adquiriam grande 
importância e o medo de morrer sem eles era avassalador. Só entrava no 
Purgatório aqueles que fossem batizados. Segundo Campos. o sacra
mento da eucaristia tinha como fim a remissão das culpas e a renovação 
da " presença de Jesus na vida do cristão e, principalmente, a 
salvação eterna, prometida pelo filho de Deus àquele que crê"Y 
Quanto à extrema-unção, o artigo 191 das Consti tuições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia, d 1707, assim declara: " ... para nos dar especial 
ajuda, conforto, e auxmo na hora da morte, em que as tentações de 
nosso comum inimigo costumam ser mais fortes, e perigosas, saben
do que tem pouco tempo para nos tentar ... ". 4e Na Europa setecen tista, 
a administração dos sacramentos de penitência, eucaristia e extrema-un
ção visavam ajudar o moribundo a ler uma boa morte, sendo que a 
presença do padre junto ao leito de morte era vista como uma graça e 

41 OELUM AU, op. Ctf., 199G, p p, 86-9 
42 CAMPOS, op. cit, 1994, p p, 45-00. 
43 Idem, Ibidem, p ,p , 20-45 
44 Cf. not:'l 26 p ro Tomázia de Ençam ç o. no10 2 POill P dro Dinos nola 28 p:lra o ll10! 0doo no Ribeiro 

Compt id , 
45 A ABH, r rc)quia d Ca t , Ivo o d • Tcsmmcnl s c Óbl1os, 1 78~ · 1004, I es1umento d AntOnio Peo >ira 

Rodrigues, feilo om 29•00·1787, t. 225 
~ 6 Ibidem, T stamanto do M 11001 d Mogalllêe , I tio m 22·09- l?!'lU, I, 2!)5 , 
47 CAMPO , op, clt, 1994, p , 25~ 
48 Apud: CAMPOS, op. cl l,, 1994, p 34_ no1a 65 
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uma necessidade e sua ausên~ia , como o pior dos intortúnios.49 Segundo 
Reis, no discurso ec lesiástico, o sacramento da comunhão e extrema-un
ção dado ao moribundo perdoava os pecados pe~dentes do enfermo, 
cu lpas esquecidas durante a confissão.50 

Morrer pecador signif icava ir para o Inferno, onde a alma sofreria 
eternos suplícios. S m dúvida , morrer sem estar em pecado mortal 
facilitava a ajuda dos santos e do anjo da guarda na salvação da alma. 
Assim os últimos sacram ntos, incluindo a confissão no leito de morte, 
perdo~va pecados e salvava almas. Delumeau cita que no "corpus de 
sermões"preparados e usados pelos lazaristas no início do século XVIII 
são encontradas afirmações categóricas nesse sentido: "Fosseis mais 
negros que o carvão, [com a confissão e a absolvição] vos tornareis 
mais brancos que a neve. Tivésseis cometido os piores pecados, eles 
serão apagados da memória de Deus ... A confissão é o flagelo dos 
demônios, ela os reduz a ruínas ... Ela barra a entrada do inferno e 
abre ao pecador a do paraíso".51 

Entretanto, a conlis ão derivada do medo das penas do Interno foi 
tema de complexos debates entre os teólogos da Europa católica . En
quanto alguns observavam que a confi ssão dos pecados devia ser 
impulsionada pelo amor a Deus. isto é, pela tomada de consciência da 
abominação que o pecado causa a Deus, e não pelo medo do Inferno. 
Já outros, como o Bispo de Rodez, Louis Abe lly, justificavam o arrepen
dimento dos pecados por temor do Inferno. Mas quando nos voltamos 
para as pessoas comuns, distantes dos debates teológicos, que frequen
tavam os confessionários devemos nos perguntar se estas paravam para 
pensar sobre a natureza do seu arrependimento. O impulso dado pelo 
medo era algo muito mais presente no cotidiano do homem setecentista, 
numa sociedade que exa ltava a punição daqui lo que rugia às suas 
normas, do qu aquele nascido do amor a Deus. 52 

O discurso eclesiástico europeu dizia que o vigário que deixasse o 
moribundo morrer sem os últimos sacramentos responderia junto a Deus 
no dia do Juízo , aí pesando a alma que, por não ter sido assistida no fim 
da vida pelo vigário, andava perdida pe la eternidade.53 Nas Minas sete
centistas, a Igreja, através dos Bispos Visitadores, chamava a atenção 
dos senhores para não deixarem seus escravos morrerem sem os sacra
mentos, sendo que' os Bispos ameaçavam os culpados de tal negli-

49 L BRUN. F1ançoi . "As Rer m1a&: voçõe. Comunotârlas Pl dad Posso 1". IN Anli'::S. Phllipp & DUBY. 
Georgcs (ORG.). H•s r(lf11 d.1 Virtn Pnvnrt.1 OJ nenascencnnoSócuro d s Luzcs. SP: C10. elas L 1 m~. 199 1. P.p 

87-88 
50 REIS. op. c•t., p.p. 1()(). 104 
51 DELUMEAU. J on A Confissllo o P 1d6o . . 1 coo/lsM10 ClllóJico séculos I// o XVIII. SP: Cia das \ lro . 199 1 

52 ld 111. lbid m , p p 40.80. 
53 L f,lRUN. op it . p p 8!> • 
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gência com castigos não só no outro mundo, mas também neste" .M 

No Edital de Convocação da população para os interrogatórios da De
vassa Eclesiástica de 1759sc são pontadas como grav s pecados que 
deviam ser denunciados: "Se alguma pessoa por culpa do pároco 
morrer sem sacramentos ... "; "Se o pároco é negligente na adminis
tração dos sacramentos ... "; "Se o pároco é omisso em Ir encomendar 
enterros de defuntos _ou não quer fazer sem lhe darem alguma 
coisa ... ". 

Nesse contexto, em 17 48 um tal Antônio Teixeira,56 morador no Arraial 
das Macaúbas, denunciou ao visitador diocesano o padre capelão das 
Macaúbas Jorge Alves de Niza por este ter deixado morrer sem confissão 
uma preta escrava da casa de nome Maria de Souza. A negra teria sido 
levada ao padre numa rede pedindo confissão, mas o vigário não quis 
dar, falecendo a negras m confissão. O mesmo teria acontecido com os 
defuntos Manoel Lopes e um tal Si lvestre. Entretanto, o caso não terminou 
com o testemunho de António Teixeira, pois este apontou que Manoel 
Borges Teixeira, padre Vasco e padre Mac do tinham conhecimento do 
caso. Assim, o visitador convocou tais pessoas para testemunharem, 
construindo-se uma rede de depoimentos centrados na culpa de Jorge 
de Niza. 

Manoel Borges Teixeira ,57 morador na Freguesia do Sabará, " ... 
perguntado pelo referimento que nele fez Antônio Teixeira ... disse 
que achando-se em sua casa Manoel Lopes Duarte ferreiro enfermo 
e moribundo mandam-lhe chamar o capelão das Macaúbas ... para o 
confessar e que ele não fôra mas sim Antônio de Figueiredo vigário 
... " . Notamos que o caso da negra Maria de Souza não é mencionado, o 
que Manoel Borges raz é desenterrar uma nova culpa do capelão das 
Macaúbas. 

Já o padre Antônio de Macedo Rego,68 ao ser perguntado pelo 
visitador, " ... disse que era verdade que uma escrava do recolhimento 
das Macaúbas falecera sem confissão ... disse que ouviu da mesma 
sorte que mandando-lhe do André quiçá cavalo para ir confessar um 
negro de Manoel Machado não quisera ir e de fato morreu o negro 
sem sacramento ... ". Também o padre Vasco O. Almeida59 não tocou no 
caso de Maria de Souza, no entanto, apontou o caso do defunto Silves Ire 
cuja confissão tóra recusada por Jorge de Ni a. Vasco Almeida comple
tou que Niza se recusou a ir conf ssar um preto no Ribeirão do Matta, 

54 SCARANO. op. cll .. p.p . 61·95. 
55 A AM, ()(,v as. Pral 1 Z. livro • . 1/59. 1.1 4.00 
56 AEAM. Dov :ws. Prol r ora Z. lVI O 4 . 1748 41 • I 60 
57 rbd m. J.l. 61-Siv. 
58 lbdern. I r. 2. 
69 lbdern. 1.1 . 62·62v 
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sendo isso confirmado pelo depoimento de Antôn io Soares Camello60 -

este afirmou que o negro morrera sem sacram nto. . . 
o padre An tónio de igueiredo,6 ' ci tado por Ma~oe l_ Borges Terxerra , 

" ... disse que ouviu várias vezes a pessoas de que nao lembra que o 
mesmo padre capelão Jorge Alves d~.Niza ~ão acodia aos sacramen
tos sendo muitas vezes chamado .... Assrm, percebemos o quanto o 
mo;rer sem os últimos sacramentos era tra tado com seriedade, pois todo 
0 destino na etern idade podia depender da absolvição dos pecados 
pelos sacramentos da confissão e da extrema-unção. O medo de não ~er 
a alma salva perturbava profundamente o Homem das Mrnas se_t~cen: r s
tas. Oeste modo, também encontramos nos registros das vrsrtaçoes 
ocorridas entre 1762-1769 o depoimento do Capitão Mor Bartolomeu 
Bueno do Prado,s2 morador na Freguesia de Nossa Senhora da Concei
ção das Carrancas, onde diz" ... que é público e no!ório que o reveren
do Manoel Marques vigário colado desta Freguesia embar?ça multas 
vezes o juízo com bebidas de que resulta que quando o vem chamar 
para algum sacramento correr com a gente tratando-os mal ,?e pala
vra e que por ele não ir faleceram alguns sem sacramento .... 

6.Considerações finais 

Carlos V de França em 1380, em seu leito de morte, aboliu certos 
impostos. Le Goff6.1 apresenta a possib i l ida~e de c_ons i d~ rarmos que, 
muito mais que um pensamento político, ~ ~et podena ter ~~~~ medo da 
morte, medo de aparecer ao julgamento drvmo cercado ?o adro de se~s 
súditos . Assim, o jogo histórico pode ser pensado para alem da superffcte 
que nos apresenta. atingindo instân.c ias que, mesmo ?alocadas em 
papéis de coadjuvantes. atuam tambem nos papéts pnnctpats. 

O Homem das Minas selecen tistas viveu cercado enlr sua fé e sua 
realidade. Sentimentos humanos, como o medo, fóram projetados no 
além vida, onde trabalhados pelo sobrenatural católico assumiram pro
porções consideráveis de modo a reprojetar sua sombra sobre a_realtda
de. interferindo nas termas de agir, pensar, e de construir a H1stona. 

EiO lbd m. 1,1, 61v 
61 lbd m. I I G2v 
62 AEAM vassa . Prat lefrul. LIVIO 10, 1762· 1769. I I ~ 1 
3 L ·FF. Ja ques. • Mentulidad s" IN !-li t6fin novos o 1 toti .J. rrnnos o A/lles. 1976. 
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RESENHAS 

VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 275 pp. 

SÉRGIO OA MATA 
Pro/. de AntrOpologia Cultural 

Fund.1çáo Educacional Mmrsenilor Messias· S te Lagoas 

O novo livro de Ronaldo Vainfas é uma grata surpresa. Fina lmente a 
historiografia se volta para um objeto que a maior parte dos pesquls do
res tem simplesmente ignorado: a história das práticas religiosas indíge
nas no Brasil. Infelizmente, perdura ainda em nosso meio acadêmico a 
op inião, inconfessa, de que o estudo das sociedades di tas primi tivas "não 
é assunto de historiador" . Vainfas tem ainda o mérito de agregar à análise 
historiográfica as contribuições importantíssimas de autores como Flores
tan Fernandes, Maria lsaura Pereira de Queiróz, Pierre Clastres, Hélêne 
Clastres e Mircea Eliade. Sua narrativa leve, bem articulada, e, antes de 
tudo, seu obJelo e sua opção metodológica interdisciplinar, tornam sta 
obra tremendamente oportuna. Uma história religiosa cientffica e de 
caráter não-confessiona l ainda está por ser feita no Bras il. A Heresia. dos 
Índios constitui-se, desde já, num dos marcos deste esl·orço. 

O tema do livro o estudo da Sa ntidade de Jaguaripe, formada e 
destruída na década de 80 do sécu lo XVI no recóncavo baiano. As 
santidades eram "movimentos" religiosos originalmente indígenas. Lide
radas por xamãs denominados caraíbas, as santidades representavam a 
promessa e a possível materia lização daquilo que o imaginário tupi 
pretendia ser a "Terra sem Mal" : a terra mítica onde os índios não 
precisariam trabalhar para comer, onde não haveria nem sotrimento e 
nem a própria morte. . 

Mas, vistos como heréticos pe la Igreja e como fomentadores da 
desordem elos fazendeiros. imprimiu-se uma perseguição sem tréguas 
aos seus adepto e lideres espiriluais. O que há de surpr nd nte na 
Santidade d Jaguaripe é que ela teve justamenle num dos mais ri cos 
senhores de engenho da Bahia, Fernão Cabra l, os u maior patrocinador. 
Por qu um membro da voraz elite la lifundiária s iscentista s arriscaria 
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