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1 .. INTRODUÇÃO 

·Na valorização que a cuttura barroca deu à iconoratria e ao espetáculo, o 
gosto pelo encantat6rio da aparência não esteve presente apenas nas manifesta
ções literárias, plãsticas e nas representações de natureza sagrada. Essa tendên
cia para estatizar as retações que os homens travavam entre si e com Deus foi 
bastante enraizada nas representações do luto (1). A ênfase dada às imagens, às 
alegorias e emblemas tinha como objetivo viabilizar a eternidade para 'os morw 
tos. Esse fim primeiro da pompa fúnebre em alguns momentos foi esquecido, 
tornando aquele evento, um espetaculo do funesto. = · 

. · ~ sobre esse assunto, ou seja, a aparência que a sociedade deu à morte na 
região das Minas durante os setecentos, que voltamos nossa atenção com vistas 
à realização do presente estudo. ""= · -~ · · · _ .• ;.. ····i . . 

Antes,-·porém,' é bom retomar o sentido original da palavra ..,pompa•.• (2). 
De origem grega 11pompê" detinha o sen~ido dé' procissão. Em latim-continuou 
traduzindo essa idéiá de cortejo e ·séquito. Significou também exterioridade ou 
aparência e# ainda,· luxo e gala; Nas descrições de cerimônias fúnebres do século 
XVIII, o termó foi bastante utilizado, tendo assumido muitas vezes o sentido de 
séquito e ou luxo da- aparência,~ ou ainda, foi usado .para enfati;zar a hierarquia 
presente no acompãnhámento fúnebre. A pompa podia faltar durante a vida, 
mas era muito essencial no último momento da existência. A cerimônia do 
morto contava com certas convenções que deviam ser expressas solenemente. 
Eram as irmandades as detentoras dos aparatos e do saber necessários a uma 
cerimônia devidamente pomposa. ·Elas zelavam para que, na morte de um asso
ciado; os irmãos safssem '."em pompa", ou então, 11em corpo de comunidade" e, 
ainda, com "muita compostura". Essa pompa revestia um ato essencialmente 
sagrapo, traduzia uma experiência· quê ainda não .fora secularizada. Desse modo, 
o rriorto era o santo da procissão. Atualmente o· sentido do termQ pompá se en-

. contra bem mais reduzido, traduzindo praticarrlente apenas a exterioridade lu
xuosa. O leitor que se prende a esse significado pode ver na festa do Triunfo Eu
carfstico (3) uma manifestação radical da exterioridade. No entanto, a pompa ali 
presente, termo tão utilizado na crôiiiê·a -de Simão Ferreira Maéhado, apontava 
também para o rigor existente na colocação das figuras daquele cortejo. 

No fundamental as cerimônias setecentistas· de pobres e ricos, que partici
pavam de irmandades religiosas foram bastantes semelhantes. As convenções e 
as representações erani as mesmas no imaginãrio coletivo cristão. O que dife· 
renciava uma cerim6nia da outra era a quantidade de franjas e galões de ouro e 
prata utilizada, enfim, o luxo da aparência. Em função do recurso material ê que, 
por exemplo, a Irmandade de São Miguel e Almas da Freguesia de Nossa Se
nhora do Pilar do Ouro Preto oferecia aos seus associados mortos um espetá· 
culo fúnebre mais fulgurante que a·lrmandade do Rosârio dos Pretos da mesma 
paróquia. Houve um esforço das associações religiosas de pobres para imitar 
aquelas de ricos (4). No caso das cerimônias que revestiam a morte havia uma 
crença geral de que o sublime podia ser atingido através das aparências sensf
veis e que essas realmente faziam a mediação entre o terreno e o Alêm, servindo 

(1) ÁVILA,Affonso.OirJdicoeasprojeç6esdomundobamx:o. p.187-196, 279-82. 
(2) FERREIRA, Aurélio 8. de Holanda. Novo Dlclormrlo da Lfngua Portuguesa. p. 1111. 
(3) ÁVILA. Affonso. Resfduos Seiscentistas em Minas -textos do sAculo do ouro e as projeç6es 

do mundo barroco. p. 131·283. 
(4) Sobre o papel desempenhado pelas irmandades na sociedade colonial mineira cf. 

BOSCHI. Calo César. OsLe;goseoPoder. 
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ao homem religioso como instrumento poderoso para a salvação da alma. As 
grandes despesas verificadas em cortejos de homens ricos e relativamente nos 
cortejos em geral, a exorbitância do preço para filiação de enfermos em irman
dades, as onerosas quantias despendidas em sufrágios, apontavam para a pre
cariedade que os bens materiais foram assumindo, sobretudo quando não mais 
podiam ser usufruídos, e então, poderiam ser considerados inúteis. Mas não fo
ram. Gastos com liberalidade, não mais pelo gozo do corpo, mas pela salvação 
da alma, mostraram que até na fragilidade eles serviam. ' ·,.-· · 

A realização do cerimonial fúnebre foi um fato de relevância para a.socie
dade mineira dos setecentos. Mais destacado que aquele reservado ao batismo e 
ao casamento, mereceu devida regulamentação nos livros de compromissos das 
irmandades leigas. Representou uma preocupação social, evidenciando assim 
a inexistência de uma interdição sobre o caráter público da rituaUstica da morte 
·(5). A manifestação do luto era vista como uma experiência do cotidiano e, ainda 
reiterando, uma experiência religiosa. 

Outro aspecto interessante para ser destacado, a trtulo introdutório, ê a 
presença no imaginário coletivo da idéia da dança da morte (6). Ela veio ensinar 
ao homem sobre seu destino através da ênfase do caráter social da ritualfstiéa 
fúnebre. A cidadania dada ao luto apontou para o fim inexorável de ricos, po
bres, nobres, crianças, velhos e para a precariedade de tudo que se encontrava 
s.uieito a duraçAo. (7). 

Para realização do presente estudo demos prioridade à fontes primárias, 
COrl)O livros de compromissos de irmandades e testamentos de êpoca, encontra
dos no Arquivo existente na Casa do Pilar de Ouro Preto. Foi escolhida uma 
amostra de dez testamentos setecentistas oriundos dá antiga Comarca de Vila 
'Rica. Neles o testador expressou à famnia e aos testamenteiros as medidás que 
.deveriam ser tomadas para realização do funeral e para a salvação da alma. A 
recorrência a essas fontes, dentre outras permitiu a construção de um esboço da 
cerimOniaiúnebre ocorrida na Capitania das Minas no perrodo colonial. (l 

2. AS EX~ OU IAS DE O. JOÃO V E O ESPETÁCULO DA POMPA 

As exêquias de reis contavam com numerosas normas. Exemplo significa
tivo na história da sociedade mineira foram os funerais de D. João V, cuja morte 
se deu em 1750. Em homenagem ao monarca falecido foram realizadas brilhan
tes cerimônias em Vila Rica, Mariana e São João del Rei (8). 

Assim ê que, em 17 de dezembro de 1750, a Câmara de Vila Rica recebeu 
as recomendações do governador da capitania, Gomes Freire de Andrada, a res
peito da realização que teria que proceder das exéquias de D. João V em aten
dimento a ordenação de D. José (9}. As exêq~ias reais exigiram ênfase nos as· 
pecto visfv~is do luto. As janelas dos Passos do Conselho da Camara deveriam 
ser fechadas e o luto rigoroso foi decretado pelo prazo de seis meses, para toda 

.,.. 

(5) A negaçfto que recaiu sobre a antiga aceitaçao da morte teve seus infcios na Europa 
durante o século XVIII, quando se tornou evidente a racionalizaçAo das mentali
dades. Jê a interdiçao propriamente dlt<t, foi analisada por Ariás como um fen&· 
meno tfpioo da sociedade industrial. ARtES, Phitippe. Histdria da Morte no Ocidente. 

(6} HUIZINGA, J. "A visão da morte". ODeclfnioda ldsdeMAd;a. p. 143-55. 
(7) Sobre e desduraç:io cf. MARTINS, Mário, SJ. lnlroduçAo hlst6rlca A vldbncla do tempo 'e da 

morto. 
18) Cf. informações sobre as três cerimônias fn: ÁVILA, Affonso. op. clt. p. 187-196. 
( 9) AUTO de v ereaçao. Revista do Archivo Ptlblioo Mineiro. ( 9}: 359- 365. 1904 
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a população que~ de\l'eria se cobrir de panos negros, com exceção dos pobres, 
que expressariam a consternação através do uso no c~apéu do fumo o.u ins(gni~ 
pretã: Para facilitar a aquisição de baetas negras, uma advertência foi feita aos 
mascates com base no fisco e pena de trinta dias de reclusão, a fim de que não 
aumentassem os preços da "fazenda pertencente a Luto's". Para realização da 
éerimônia de ·quebrar escudos, própria para os funerais de pessoas reais, três 
cadafalsos foram montados e cobertos de tecidos negros, um em frente a Câ
mara, outro no Largo de Antônio Dias e o último no Largo do Pilar. O cortejo da 
nobreza enlutada teve infcio na Câmara em direção aos lugares referidos, para a 
realização da quebra dos escudos negros com representação das armas reais fú· 
nebres • . Em cada um daq.ueles três lugares, logo após a quebra dos escudos 
eram repetidas as palavras convencionais ao momento: "Choray Nobres- Cho
ray Povo ...; que he morto o vosso Rey e Senhor Dom João o Quinto de Portu-
gal .•• "(10) . . . - •. 

Além da reâlização da cerimônia dà quebra dos escudos a Igreja Matriz do 
Pilar foi ornamentada com ênfase no lúgubre, tendo exibido uma eça de risco e 
autoria de João de ,Soúza Costà e Frâncisêo Xavier de Brito. Veludos negros, 
galões de ouro e prata, franjas, cera em. abundância foram os requisitos que o 
governador cuidava para que não faltassem, alertando para as presenças da no-
breza e de todos os sacerdotes locais. · · . _ 

Em São João del Rei, o vigário Mathias Antônio Salgado, que tanto fora 
beneficiado pelos favores do monarca falecido, realizou dois sermões pela alma 
de O. João V, um a pedido do Senado da Câmara 11, outro por iniciativa pessoal, 
ambos impressos em opúsculos separados, em Lisboa, no ano de 175112. O úl
timo veio acompanhado de uma crônica de Manoel :Joseph Corrêa e Alva.renga, 
que relatou minuciosamente as exéquias do momarca, realizadas ' na Igreja Ma ~ 
triz do Pilar. de São João de I Rei. . . · .. ·:.. .. .. .~ .. • · : . . . · ·~ .... 

· •.~ •- r ~ OÜrante sessenta dias foram preparadas essas exéquias pelo Pe.' Mathias 
Sal~)ado:' Na Igreja Matriz do Pilar · houve montagem de 'um· obelisco funeral, 
cujo projeto foi de autoria de Antônio de Moraes Sarmento. O templo foi ador-
nado para a funesta homenagem: - . " . ·. r 

. ;,Fez enlutar todo o espaçozo ambito interior deste sagraÇo tem-

. ,~ 

.,plo desde a porta principal até o Altar ~ayor, most.rando nos 
horrores da cor a justa causa do sentimento: as negras paredes se 
ornavão com multiplicados Esqueletos de inteiros corpos, mortes, 
ossadas, e' inumeraveis tarjas, em que se vião lavrados varios lu-
gar'es, e lnscripÇõés da Sagrada Escritura, Disticos, e outras mui
tas variedades de Versos, e Epitafios, que ideou, e applicou a cu-

.. .. . riosidade para sinaes da dor, e tríhuto da veneração".(13l , 
_~, O Conteúdo dessas inscrições, desses sonetos, muitos deles em latim, en~ 

contra-se em parte traduzido para o português no trabalho de Affonso Ávila, do 
qual nos servimosl14). O uso em profusão de metáforas e alegorias, aliado a uma 
concepção platônica da vida e da morte, fizer~m a apoteose do monarca faleci-

- ., ,. 

(10) AUTO de Vereação. op. clt. p. 362. 
{11) SALGADO, M. Antônio, ·oraçáol funebrel nas exequias do Fidelíssimo Rei/ e Senhcrl O. 

Joio V celebradas. •• 
(12) SALGADO, M. Antônio & ALVARENGA, M. Jod Corrêa e. Monumento/ doi Agradeci

mento,/ Tributo da veneraçaml Obet;sco funeral do Obsequio! Relaçam fiel/ das Reaes. •• 
(13) Idem. ibidem. p. 24. • 
(14) ÁVILA, Affonso. op. cit. p. 279-82. A traduçAo dos originais foi elaborada pelo padre 

Pai O. 
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do. Elé foi comparado à águia, ávida pelo que é duradouro e, que, por esse mo~ 
:tivo~ 'desprezou a fragilidade do mundo: . · . . ... _ . . · · 
.. ' . . . . . . . :'Vês comó a Aguià busca o sol?, Com os olhos fixos . I · . 

- ~ ~ ' .- ' ·" "bebe ·o esplendor da luz e dele se inebi-ia • 
. r· '>;. i ,t .. · Não'ê'm'ortal, riãóé terreno o. qúeCieseja:· 

·i . alimentar 'o olti-ár .nó sol,'oomeritê o Amor • . 
l•tr ' I • 

'in -~ 
: · · 

1 
·, Os nomes nlio ;enganam: à Ág'úia Augusta ê João, 

~-'t . -.. ~; . q~e se_ p'repa ·r~ p~r~ ir1 V~~ç~ _·Ô~c.~u~ .. _· ,. . (; ' ~PU{; ., •. , 11 :~ 
_ 1 A.- !eJr.a. não lry~ agré)da,'.e.voa,:.~ã~ ~~~0.~~1 · . -- -.. 1 
. . . __ C?pque~ .~e~ej~; nutra.oolhar .. r:-.P.,~~~.! -~~e.rro~ __ _(p.28~) , ... .~· ' 

.•. .. -"' "·O, r~I , morr~~ ~ para a . vi~a J)re_s~nt~, fT!BS~,a~•!19•';1_ a.~~t~r~~~~~~~ nao apeoa~ 
~a-~e-")6~!~ ~o~· _va~~alos, mas na. g~6rJ.~ -,~~-!!?.E?.'::'~~,.~~~~!~.~eL~?Y.ll• p~rque não ~i
nha .fim a sua glória·. Era como o Sol, mesmo no acaso não perdia o brilho~ o 
poder. Suá' trâjetória eulniinava na -salváÇãô' ãbsÔiutâ,"":"NãO' ·precisava mais stis .. 
tentar .o peso da monarquia, recebia o :~prêmio de _seu trabalho7 .. que era "irdes
Cà-~Jar ~~celeste ~~t'r!a~:~ ·~·sui(g'ra _ri~_f!_za· .~~~ifo~i!=~~r~~àr!1i><!r~~~ à do Sol: . . 
· , .. . .,· ·. IINo ocaso, o.Solnãoperde asrédeas do Reino,~ . .. · 
\"' ~ ~ l ' ~ ~ · ..:.• ''5 -. ~· ..... -r •&• J· - ~ - ·_,1 · - ----~!!' J....,.,r-"" ' · 

- . mas busca um outro Reino, ao mergulhar _nas ondas. 
'> · .. -· ~ ·" b. Jóão~ quandô'<feixôü a· Rei no'; 'cõfné;-u-m':sot,' · ·. 

, caiu: más não perdeú ·nà'rliô'r1e á ho.nrã de Rei: · 

... . . ~ . . . 
•.v ._) 

Conquista um outro Reino, um-que jamais se · ?. - · 
. extingue·_;;_: soirié"nte esta 'coroa é digna 'dos seus méritos". (p.280) 

- A com'paniÇãó 'de. D.-João com á ãguia"ê''oom o sol foi um recurso neces-
, · • '1 • 'L • • 1 • ~ • • • r· · • • , . . 

sãrio ao poeta para expressar a grandeza do ~monarca, que não podia ser reduzi-
da à: mátêria morta~ .. càdãver' como todos''os)iúr1-1anos. o uso do 'reéurso alegó
rico 'veio démonstrar , a"'ãütorida'de~· a''dignidade' desse rei e, além "disso, salvá-lo 

.. da . pr6 pria morte( 15) .': E I e "'er·à.: como a. própria Fênix representa da em rica. tarja, 
sabia o que o destino lhe_ reservara. Escapava assim dessa vida feita de· transito~ 
·riedade: "A vida humana? ~ ·vênto,· flor, fábutá, feno; hálito, cinza, sopró,~-.. poeira 
~sombra".(p.281} . '., · . · , ~:·•(.:.~·; ~ .: -~ · ~,.-. , · : : 

· · ' Nos textos que adornavam o obelisco funeral e o interior lutuoso da Ma~rlz 
do. Pilar, a vida foi percebida como uma fração daquilo que ê mais· precário· e 
púlverizador, era um caos que recebia ordenação apenas com a 'morte. Essa da· 
va' um sentido à vida do cristão, 'rE~diminda·-a de süa transitoriedade, dando-lhe 
bem-aventurança na_ glória de ser eternamente. Desse>nodo, a existência foi 
jÜstifié:ada, e o homem pode ver~se enquantô 'ser que'caminhava para o ocaso. 
Desde QUe n~scemos estamos envelhecendo e 'gerando o próprio cadáver. Só na 
morte .é póssfvel a vida eterna. Perceber a. vida cômo:'o .processo' de gestação do 
cadáver e na morte a redenção da alma aprisiàná'da "pelo corpo é uma concepção 
que vem desde o Mundo Antigo. No Fêdon. Sócrates às vésperas da própria 
ex'ecução, demonstrou aos discfpulos que a grande tàrefa da filosofiii era realizar 
'()._'ap'iendizado da morte (16). o· mundo sensfvel, pleno de vaidades e paixões, 
pc)rtanto, essencialmente corruptfvel, foi considerado um grande impedimento à 
alma"para alcançar as verdades eternas. o mestre depreciou as experiências cor~ 
p6reas por serem enganosas, estimulando nos disdpulos a negação e superação 
do corpo através do exerdcio da filosofia. A partir do uso da teoria dos contrá· 
rios, Sócrates via a morte do corpo como um fato necessãrio para obtenção da 
vida eterna. Mas não bastava apenas morrer, já que é esse o destino natural de 
.tudo que ê finito. O homem devia, jã na mocidade, ir negando o corpo, através 

' . ' 

(15) Sobre o papel desempenhado pela alegoria 110 barroco cf. BENJAMIN, Walter. Ale· 
_ .... L~,,. goria e Drama. OrigemdoDramaBarrocoAiem§o. p. 181-207. · 
(16). PLATÃO. Fddon. .. -· . 
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do exercfcio da virtude e do desprezo pel~ ~undo ,:;,aterial. Por .acreditar nessa 
filosofia, que necessariamente exigia uma· práxis, ê que Sócrates acolheu a pr6· 
pria morte sem q'ualquer hesitaçfio. · · ··· · · · · -... · · .. · 

A cisão entre mundo sensfvel_ dotado de corrupção, mundo inteligfvel, 
dotado de verdades eternas, não foi abandonada pela cultura da Idade Média~ 
Esse esquema de pensamento dual foi profundamente adequado àquelas verda
des que a doutrina cristã se propôs a difundir. Desse modo, o platonismo .foi a~
simifado pela teofogia medieval e reconhecido ainda no Renascimento, quançfo 
vários estudos filológicos contribuíram para a difusão'da c~ltUra gregaJ17). . 

~ possfvel perceber afinidades entre a visa~ platônica e a exortação moral 
inerente às representaçõ~s do macabro, vulgarizadas a partir d~ decltnio da Ida
de Média. De significativa importância foi a Dança da Morte que, representada, 
pintada,_ gravada, teve como grande idéia cultur~l.lembrar aos ·espectadores a 
precariedade ·da vida terrena e o destino qüe ê resêrvado aos ricos, pobres, ve
·lhos e crianças. O pensamento religioso bem cedo se apropriou dessa exortação 
moral de caráter laico. . 

A partir das duas digressões feitas, o platonismo e a temática macabra, foi 
possfvel situar os fundamentos teóricos dos conteúdos literários expressos nas 
exéquias de O. João V. No interior do Pilar, a morte portando a foice, se encon
trou em pessoa, através da presença de numerosos esqueletos. Ela não teve pie-
dade com suas vhimas, levando inclusive o querido monarca: · 

~ 
(. 

"Detem; morte cruel, fúria tamanha: 
Vê que acabas hum Prfncipe perfeito; . · 

Reges o g61pe, ignoras o sujeito, ' 
' Ou e he estrago dessa funebre guadanha; 
Ninguem te approvarã, antes te estranha-
Todo o mundo esse golpe sem respeito, 

Que essa acção he curiosa, e sem preceito, 
He rigor., é impiedade, não façanha. (Y 

Com tão pouca attenção, e dessa sorte. 
Se ultraja huma Coroa esclarecida, 
Se mata hum Rey, tal Rey, tão sábio, e forte; 
Pois sabe, mon'stro cruel, dura homicida, 
Que despojo não póde ser da morte. 
Quem merece por prémio eterna vidau.l18l 

A preocupação com o destino "coletivo da espêcie, comparar o mundo com 
um palco e a vida com um teatro, foram idéias fundamentais do fenômeno ma-
cabro: • 

11Cruel Parca, golpe fero, duro c6rte! 
Como entre labyrinthos, e entre horrores 

Te oppoens tyranna aos Regios esplendores 
Trovão de lutos, rayo de Mavortel 

Tudo acaba, consome tudo a morte, 
Pobres vassallos, Reys, Imperadores, 
Baixas choupanas. torres superiores~ 

Não me admira que a Parca enfurecida 
, • Tudo confirmam, quando a todos chama 

Quem do Quinto JOAM foi homicida. 

(17} Sobre a assimilaç!o do _esquema de pensamento platônico pela teologia medieval d. 
VAZ, Pe. H. Cláudio de Uma. SJ. Teologla Medlevat e Cultural Moderna. In: S~tt)
se. 17 (VI): 3-17, set. dez. 1979. 

(18) SALGADO, M. A. & ALVARENGA. op. clt. p. 15-6. 
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Mas advirta, que tanto o Povo o acclama, 
Que se- pode roubar~lhe a fragil vida, . 
Não~póde ·éscürecer-lhe a regia fama"J19) 

~ ' • ,.._. ~· .· ~ . ~- ... .. 

.. . 
.. , 

. ·. , ·i· A morte ·deu sua resposta, mostrando que era inexorável por ·imposição da 
nàtureza: · .: · ""; ·· ' · . ~ <· · · , . "j , · , b 1'" '· ' ; ~'l 

--·.'i 
. .. 

. · -··.-

I :• ":.~ 

. · ··. ( . 

"Crüê(nãÓ he minha furià,' nem.tamanha, 1 . . .F.t I:., 
• =.~ =: 

:. : Como. cuidas: que o Aey;··por·m.ais p·erfeito; ~' n, '~ ··l:t:J l., . 

Pór força do destino eSta sujéíto~ .. . . . ·~ ... ' ~ :.• r!·· • 
Ao"s 'estragôs fi naes._destà gua~dã.nha: ·· "' . ;:r.- • \ · · "" 

·se·o"péde a náturezà, càmo.estràíiha 
·. o inundo ~perder eu qtialqüêr res.peito7 
Oue'ciuem cumpre de DeosÔalto preceito. 
Ob.ra por sujeiÇão, nftô por fáÇâniÍa. 

Se o Rey_dos Reys rnando'ú 'êâhisse·Ja sorte 
de Jo'âm"na ·cabeÇà 'eSêta.redCI&~~ 

Deste Poderoso Rey no peito forte; 

-k : • 

.... . ~ • j 1 

'. ; L 

.. ,~ 

·:)• I ' 

.; .. -~·. 
1" ~ ~ • """' • •• . • t .. "s. . • . - ,( . ..... t.. . - • ..., ·~; • 4 4 

Nfto sou cruel~ nem soudene·homicida; ., ~~-~ , •. ~ 
~ f'ois~o' levo da vida para a_ M~rt~ •. ~'l~·' ' . ..~ t"? , ~ 'q 
Por levá!.fo da ·morte com a melhor vida''J20) ·· 

- 1 - • ... .. , . 1 : ,; . ~ l• ~ 

A morte do rei foi pretexto para grandiosas homenf:!gens hlgubres. Apo
teóticas, exibiram uma visAo platônica da vida e, ainda, a exacerbaçAo da repre
sentação do macabro. Nelas a morte foi absorvida pelas mensagens morais da 
religião cristã. Portanto a ratificação social da_ m~rte ocorrida nas exéquias de D. 
João ocorreu, antes de tudo. porque na base daquela mentalidade a considera
ção feita não privilegiava o fim do homem, mas o começo da vida eterna • 

.. 
3. OS FUNERAIS SEGUNDO OS LIVROS DE COMPROMISSOS 

E TESTAMENTOS . 

Nos livros d~ compromissos de irmandades foi bastante normativa a pre~ 
sença de capftulos que dispunham sobre os enterros e seus preparativos. Apesar 
da grande diferença de riqueza havida entre as diversas irmandades, que levava 
inclusive às desigualdades na pompa fúnebre e na quantidade de sufrâgios em 

, ~tenção às almas, existiam certas convenções qUe orientavam o procedimento 
;'oom os mortos e, ainda, uma certa homogeneidade nas atitudes coletivas:· Sobre 
o :assunto,. a Irmandade de Santo Antônio ·da Casa Branca (Giaura, distrito de 
Ouro Preto), dispunha no ano de 1723: 

... . , 
·:· :r· . 

"Morrendo algum Irmão sua mulher ou filho enquanto estiver 
debaixo do patrio poder são as pessoas a quem a Irmandade é 
obrigada a acompanhar mandará avisar o tesoureiro o qual será 
obrigado a mandar pelo Anda dor . com Opa,· Campainha, uma 
Cruz para que os Irmãos que estiverem mais perto se ajuntem e 
pelo dito mandará avisar aos mais de longe pondo-lhe hora certa 
para que se achem rJS Igreja para dar sairem a acompanhar o dito 
defunto ou défuntá em pompa. Nesse acompanhamento levarão 
Juiz a vara, !o Escrivão o Guião, o tesoureiro a Cruz, e um Irmão 

·•l i 

{19) Idem·. Ibidem. p. 20.1. 
(20} fdem. Ibidem. p. 20.21. 
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11 . da Meza, i rã governando a Irmandade para que vá composta mo· 
. "{21) .. . . ; . . 

desta forma... ~ ' ""·' ., . , 

. ~r• · O zelo pela compostura no andamento .do cortejo foi traduzido através da 
e>epressão em · pompa. Essa· atenção dada ao'ordenamento na disposição dos 
seres foi freqüente nos livros de compromissos consultados. Houve uma inten
ção ~ieral em manter a ritualfstica da morte. Com esse prfncfpio, foi elaborado o 
Livro de Compromissos do RosArio dos· Pretos, ·de 1751, da Freguesia do P_ilar 
do Ouro Preto: ~· . _ . .,._• · ." · _.., · ~ · ..... . . ~ . ·. . . · ~ . . . . 
• . .l'f -.. \ k y w ~• • W r •• . -._ . ' . : 

-. ~ bb: , ~"Assim. que fallecer algum lrmfto, ou lrml, brancq ou preto, forro 
<. 0 , · ··f'!''' CJ• ou Çaptivo, se farê logo . saber ao Pr6curador, ou Sãchristão da 

Irmandade, o qual àvizará log.;> esta, não só fazendo cor:n os Sinos 
.. ...... ;, : os signa~s costu~ado~, comÇ> tocandQ petas Ruas a Campaynha 

. ~~, : ,_.,. ·da Irmandade para quf;l os Irmãos .se juntem·: na Jgreja a · horas 
\t'1 • , ~· : , COstumadas para O entérro, e junto~ qu~ ·sejão, S!)hlrão todos COÍll 

·:,... , · ·'-<. .: : : .~IT ~UaS ÓpaS brancas, leV8fl~O '? sachristãq, ~U OUtrO QU.Sfqr. dOS mais 
. ,. , , '• · .,_. .. r: santos, que prezente se achar, com sua vara e levarâ à sua mãq 
'lt .-..., . •. q · '·· direyta o Rdo. Capellão, achega dos à porta do Irmão defunto, en-

. .. ,.. •1'1' trará o R do. Capellão com licença do R do. · Paroçho a encomen .. 
da{lo o que feito mandará ·o juiz meter na tumba o corpo defunto, 
e postos os Irmãos em duas fileiras com a cruz adiante, levan~ada, 
levarão o corpo, athê à sepultura •.• "{22) · 

. _ As irmandades detinham o manuseio do simbólico da morte. Em f~ce des
sa situação, ê compreensfvel a despreOcupação que a. maioria dos testadores 
apresentoú êm· relação ao próprio .. ehterro~ Os irmãos deixavam à~ associações 
religiosàs o' cuidado de 'darem um fim digno ao 'corpo e o zelo' necesSário à alma 
carente de sufrágios. Foi ·em ·virtude de5sa çonfiança· na entrega do cadáver·à ir; 
mandade que .a maioria dos confrades ·n~em .. especificou õ ' lugiú· ·exato '(m1 que 
dev~a ser sepultada: Os c6'nfrà'des 'declaravàm qué''desejavarri ser ente.rràdos· na 
Igreja Matriz do.'Pilãr, na Ca.pela dé._São Josê, na Mátriz de Nossa.Senhora da 
Conceição; .mas .não indicavam ·a ·campa .exata ·para a 'inumação. Os irmãos ti
nham· conheCime'ntó '·que o-'destino dé 'seus'osSO$ residia no anonif11ato 'de' cãm
pas coletivas, isentas de distinção' sepulcral. o fato de não ter havido .na região 
mineradora uma ·preocupaÇão.com a glória e individualização chamou a atenção 
de Clarival do Prado ValladaresC23), uma vez que o desapego ao luxo tumulário 
foi verificado oom . mais intensidade na sociedade mineira, enquanto-a litorãneà 
primava ,pela individualizáção após a morte. Os ossos dos irmãos .de uma mes~ 
ma· assoCiaÇão se reuniam debaixo das-campas numa ossada comum e, em face 
disso, C I a rival apontou a .existência de · um sentimento coletivista nessa socieda
de. Isso não significa que a preocupação em sobressair e individualizar tenha si
do ausente na Capitania. No testaménto do fidalgo Gabriel Ponce de Lion, data-
do de 1736, o testador dispôs: · 

''Desejo que o meu corpo seja enterrado dentro do arco no lugar 
dos clérigos como o excelentfssimo Dom Guadalupe assim quii, 
corno regalia e graça, por ter eu levantado a antiga Capela morada 
.da Senhora da Conc~iç_ão nossa mãe cuja imagem manc;:tei yir de. 

(21) BELO HORIZONTE; ARQUIVO DA SPHAN - FnPM. Compromisso/ da Confraria Er
man/dad~.J do Senhor •• ·• anno 1723.. cap. XV. 

(22) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA DOS CONTOS. Compromisso da Irmandade de 
N. Sa. do Rosário dos Pretos ••• ano 1151. cap. 24-

(23) VAllAOARES, Clarival do Prado. Campas e Catacumbas. In: Arfe e Socl6dada nos C~ 
mltArlos Braslfelros. p. 149- 59. 

11 



' . . 
'ltll em 1703 e' também ter contribuido eficazmente para a constru-
ção da Igreja mais decente •. .f24) 

• . ~. . . . . . .. . ·' .. r 
. · A demarcação . de :sepulturas foi muito ·rara na Capitania, ·tendo ocorrido 

algumas veZ:es em inumações de bispos de Mafiana,.como por exemplo, com O. 
Manoel da Crüz~ que tendÔ falecido em 3 de janeiro de 1764, passou ·".' ... o corpo 
à ~escansar de tantas·· fadigas e'_'éontiariecla~es~ !:"o carneiro do meio~' junto ao ali 
tar-mor 'da Sê ••• ", Frei Domingos da Encarnação Pontevel deixou a vida pr~: 
sente em 16 de junho de 1793, foi sepultado no carneiro do lado do Evangelho e,. 
ainda, O. Frei Josê 'da Saritfssima Trindade que uentregou-se com a sallde aos 
laÇos da mort~·· em.28 de. setembro dE! 183~. inumado também no cárneiro do 
meioJ26) ·- ·· .- ··.·· ·. · .' · · - ·. ·. · ··' · · · 
;~,!~; (: Apesar das portento5as · doações 'que· os mineiros faziam às Irmandades 
através dos testamentos~ 'iilo foi oonsideradá de relevância a posse de um jazigo 
perpêtuo 'ou' a .. realização de inscrição individualiiadora. Antes da exterioridade 
tumulãria, importavam mais ·a reàlização'"dos oficios f{inebres, as missas perma
nentes em sufrágios pêlas almas do Purgatório ·e, aind~, o sepultamento pro
priamente dito,· . tudo . isso·· atribuição ·das as5ociaÇõe~ religiosas. · Essa preocupa
ção face ao destino qué'airmandade daria ao""éorpo esteve praticamente ausente 
no testamento do'Padre AntOnio de Caivàlhor realizado em 1773, e cujo faleci
mento ocorreu em 1774(26~. O religioso solicitou numerosos sufrãgios em aten
ção a sua alma e à dos parentes já falecidos, cujas certidões presentes no fim do 
testamento, exibiram uma quantia de 309 missas realizadas. A atenção primeira 
do pàdre foi que; fóg'ô após o seu falecimento, três missas fossem celebradas em 

. pagailuinto de penitênêla mal cumprida e, ainda, realização de offcio ·fúnebre por 
. . . .. ··I · .. . , . . -.· . ' . . . 

: nove· sacerdotes · que tambêm celebrariam missas.. Fora essas recomendações 
em defesa da alma~ confio'u 'em seus colegas sàcerdotes, não tendo feito nenhu~ 
ma disposiçãó sabre individualização deeam'pa. ' - ' '''"'' •i '• - ~· 
. :A mesma confianÇà residiu no testa~ento do noviço cá~rmelita-Manoel de 
Almeida, natural da Freguesia de Santo Antônio do Rio Acima que, tendo.estado 
em Lisboa em '1758, prescreveu: ~6. ,~· .se morrer antes de professar; meu corpo 
será enterrado na ·Igreja deste· ·convento ête' Nos$a Senhora dos Remédios e se 
morrer depois de professo, serei . amortàfhádo' e ' enterrado na forma que orde
narem . meus prelados. 160 noviço fez plena entrega do corpo aos cuidados de 
seus superiores, mas a alma mereceu mahir zelo, tendo recebido a seguinte dis
posição:" .... enquanto o mu'~do to'r mundo de 'man·dar dizer uma missa cada 
dia de nossa Mãe Sàntfssima :do Càrmo por minha· tenÇão ••. u(27) · 

· Noutros testamentos houve espeeificaÇãô~mais' detalhada sobre os fune
rais, como no caso da parda Ter~za Rodrigues' qUe tendo testado em-1783, fale· 
ceu um ano depois(28l. Deixoú ·~ecorrlE!iidações para que seu corpo fosse amor
talhado em um hâbito de -~linho; ·acompanhado pelo vigãrio e oito sacerdotes, 
que deveriam receber a _esr:nolacostümada e vela de meia libra, exceto o vigário 
a quem se devia veta de uma Jibra. Solicitou aos seus filhos e testamenteiros 10 
missas em ~sufrágio por ·sua alma, ·três pela alma da filha Ana Rodrigues e seis 
pelas almas de seus pais. Embora fosse irmã do Rosário dos Pretos da Freguesia 
do Pilar do OurQ Preto, desejou ser sepultada na Capela de São José dos Par
dos. Enquanto era muito ·comum que a iminência da morte despertasse senti-

, ·J .. 

(24} MORAIS~ Gerardo Dutra.Hist6rfeda-Goncelç4odoMatoDentro. p.' 44. 
(25) VASCONCELOS, Diogo ·-de Hlst6rla do Bispado d9 Mariana. p. 12· 80.. 88. 
(26) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA DO PILAR. c6dlce 309, auto 6622. ' 
(27) OURO PRETO. ARQUIVO DA ·CASA DO PILAR. códlce 98, auto 1268. 
(28) Idem. Ibidem. c6dlce· 416, auto 8248. chaçAo fls. 4 e 4 v. 1~ oflclo. 
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mentos de . fraternidade nos moribundos, · a .~rda continuava recalcitrante no 
tratamento com aqüeles da sua raça e, ainda .. entendia a salvação como mero re
sult~do c;te sufrágios enmendados. 

•· ~ : J a o-.~ ~ "Deixo à filha de. minha neta Inês Pereira de Castro~ chamada 
! b •· ;.-n· ·n. , ·Joana, Cinquenta mil réis, .a qual quantia meu testamenteiro em
hi~m ...... ::>1 , ~ pregará em ·uma criou linha e entregará à dita para dela se servir 
• ,'311~' '· · · :/ como sua enquanto viva, e por sua morte passa rã a seus fi I h~s 

:.qmJ ..... ,... ·~sem que os pais oü outra qualquer pessoa possam nela ter domr..:. 
.. . '· nio, a qual, por falecimento dos seus filhos, se os tiver, sendo viva 

· ~ · d4 · ,..... .. l~:passarã a quem.de ~ireito for ••• " ·.-.- ······ · · .· . · 
. , ;·11' :no ~. v;,~t~.·. ·~ . depois de· pagas as minhas dfvidas e meu enterramento no 
~ . 1 ~, ., ,o~o · que Uquido ficar das referidas duas partes de minha fazenda a eles 
., ""~~:, Jt , ditos meus testamenteiros e herdeiros peço que alêm do qu'e te-
·nl'' =·n .::r .. ., 01 nho disposto pela alma, façam tudo mais quanto puderem fazer a 

'otru ,.. O .. "benef(cio delá ê aquilo mesmo que eu faria 'p'ela dos mesmos ·CO· 
·'4· .. 1 - . ~~ vf. .... 'mo mãe"J29) l) a; ', ~ . ~ ' .. ~., ." .! ! ::- .. . ~; 

~~~::>H ~·: I f'' ' ' i· : .:a~· Ó J t ~- ... . v ~ • ~ .. • • . • . • • · : : . 

t •. ... · O portt,.~guês Antônio ·Antunes, que testou em 1736 em Vila Rica e morreu 
no rn.esmo ano., .oficla.f :mecânico, não apresento!.) .gi:ande empenho em reláção 
aQs aspectos exteriores do luto e muito menos no que dizia respeito aos sufráw 
gios.: o~· · >~ ~ r i' · · ~ ~ · H 

" "Declaro .que meu corpo será amortalhado em· um lençol e levado 
a sepultura na Tumba (esquife) dos pobres e peço ao meu Reve

l)! 1"'!·~ ~ .. ·1! .. ~ • A rendo Vigário me acompanhe ·meu corpo com mais quatro sacer· 
· IJ t i .o('K• • dotes 8 quem se dará a 'esmola COStumada e me dirão missa de 

~Of ' ··: t "Jt. l :l~~pJrpO presente peJa. minha alma; .:I::,! : .. : . . • ~ • . , ~~ , O .. 

ot) .;:,-, l ··· r: · r;~, ; ~~ e SOmente·se pague aos. Padres que deClarei me acompanhâr a 
- ~'"'" '~f esmola costumada, e as missas de corpo presente •.• 'i(30) "' .f . : kJ"l 

, . , I I· ;,) . . .... tA .; ,fi • ·. ~ ,.. li.r\ ~ , . . ,.. ' .,,_ • .. . ., , , . 

. ~ , · :Podia ocorrer _t_~,mbê~ .. ·c~mo ~!tima vontade a intençã~de distinção como, 
por exemplo, vestir o corpo com determinado hâbito que expressava o santo de 
devoção ou"o c~rgo ~i que 'serviu éomo assoéiado· de umà irmandade e, ainda, o 
aco.mpanhamento do féretro por .. todos . os confrades. Ness·e sentido . procedeu o 
proprietário ·de ·tavras Carlos Antônio de· Faria e Abreu;que em seu testamento 
datado,de .1791 e; cuja morte'õê:orreu em 1793, or'denou: . 

• ~ . . .. " '• • • , ' •I' 

>l , • , .,., ,, ' ~Declaro, que sendo o meu falecimento nesta Freguesia da ltabira 
meu corpo será sepultado na Igreja Matr·iz da mesma Freguesia, 
envolto no hãbito de São Francisco, acompanhado de todas as 
lrmandades,' em que teriho servido e se me .fa'rã um offcio de cor-

,. po presente, e que assistirão doze sacerdotes além do Reverendo 
pároco os quais dirão miSsa ·dé corpo. presente de esmola ·de oita-
va"J3H · ~r ' ·= :,'t , 1 .• : · 

~ 
' ~ .' t •• j 

De imediato a vontade última de Carlos .Antônio foi eminentemente exte
rior ·e · enfática do visual .fúnebre. Distinções como uso de hâbito, presença de 
numerosas irm~ndades e sacerdo.tes no cortejo, deram certa ostentação e orde
namento ao séquito. No entanto, esse caráter pomposo não constitu1a apenas 
um gasto pela exterioridade do luto, pela opulência material que podia traduzir 

(29) Idem~ Ibidem. bidem. fls. 4 e 4v. · . · 
(30) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA 00 PILAR. códice 307, auto 6581 ~itaç~o fts. 5~ e 

7. 
(31) 1dem. lbidem. c6dice 316, auto õl37. c1t. fi. 3v. 1~ oftcio. 
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aos contemporâneos. Manifestava o infinito desejo de salvação, o médo do na.: 
da, a ansia pela redenção na eternidade. Os bens materiais foram as_su'!lin.~o 
uma maior precariedade, na medida em que a morte se aproximava. Era tanta a 
fragilidade da matéria que se precisou de muitfssimas oitavas de ouro para pa· 
gamento de missas rezadas, cantadas, pagamento de acólitos, de regentes, de 
pãrocos, de cera, etc. A alma assumiu tanta relevância que, inclusive, teve mais 
direitos que os herdeiros, tendo sido colocada muitas vezes na posição de "her
deira universal'', tal a importância que o sagrado atingiu quando a morte impos-
sibilitava o gozo dos bens. · ~· . .. •n. ,., . _ 

Talvez nlio seja adequado falar em submissão da instância terrena ao sa
grado, jâ que parece ser mais plaustvel que na feitura da morte hc~mve um ãtre
lamento da salvação à solicitação de sufrágios pagos em ouro, portanto, does
piritual ao material. A salvação foi o grande objetivo que norteou· a realização ·de 
testamentos, mais ainda que a disposição sobre os bensí32l. Dentro dessa men
talidade temos no testamento do alferes Caeta-no Pedro de Amorim, - ·detentor 
de terras, escravos e outras transações-, a eleição da alma como universal her
deira dos bens. Nesse testamento de 1795, o fato que chama a atenção foi que 
ele privilegiou a alma, porque sabia da natureza do Além,._ .. como não p·reten
do fazer negócio no outro mundo • • • " e~ em face disso, enumerou ;rigorosa:. . 
mente ao testamenteiro todas as questões que ainda tinha pendentes a fim -de 
que ~~ ••• pagas as minhas d(vidas, satisfeitos os meus sufrágios, legados e o 
prêmio ao meu testamenteiro, o que sobejar me mandarão dizer em missas pela 
minha alma da esmola de meia oitava"J33) O enterro desse homem (ie fortuna, 
gozou em relação a todos outros, de uma inovação para a época. Diz respeito ao 
uso do caixão, quando nos costumes ainda era majoritário utilizar apenas uma 
mortalha e o esquife da própria irmandade. Nesse caso, o uso-do caixão não foi 
tanto em função da distinção social do morto, mas em virtude dele ter padecido 
·de doença infecciosa como é a bexiga. Segue a última vontade <:fo alferes: 

"Meu corpo serã amortalhado em um hábito de Nossa Senhora 
da Boa Viagem de ltabira, em um caixão, acompanhado· pelo meu 
Reverendo Pároco e os mais sacerdotes da freguesia, os quais me 
farão um oftcio de corpo presente no mesmo dia, podendo sér, e 
não podendo em -outro qualquer e me dirão todos os diás.missa 
de corpo presente de que se lhes dará a esmola costumada~·· De.:. 
claro que sou Irmão da 1rmandade do Santfssimo Sâcrarriento e 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, aonde tenho servido de ofi-
cial ••• "(34) · · · , ... 

o uso da mortalha foi o mais difundido. o hábito era mais reservado ao 
morto que houvesse ·servido a um dos quatro cargos da Mesa de uma irmanda-
de, mesmo se falecesse em estado de pobreza. . , . . · . 

. Apesar de ser rara a intenção em obter distinção tumular, um fato chamou 
a atenção. Foi a preferência dada pelos testadores para serem inumados em 
uma campa da Igreja Matriz,· mesmo quando eram irmãos de uma Ordem Ter· 
ceira. Além do alferes Caetano Pedro de Amorim, do proprietário de lavras Car
los Antônio de Faria e Abreu, jã citados, mais quatro testadores deram como úl-

~~ . 
. , .. . . ~ " 

(32} O car~ter religioso dos testamentos da época colonial já foi destacado por.MAAcfUO, 
Maria Lulza. A Morte de nossos ancestrais. In: A Morle e os Mortos na Sociedade Bra· 
sffelra p. 61. 75. ... ~· . · .,, . 

(33) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA 00 PILAR. códice 316, auto 6761, cit.' fi. 11. 1~ 
oflcfo. 

(34) Idem. lbidem. bidem. fi. 09. 
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tima vontade serem sepultados no interior de uma Matriz. Essa foi a vontade de 
Manoel José de Costa; que doente testou em 1762 par:a ·falecer. no mesmo. ano: 

,. . 

.. ··~· 

11Meu corpo serâ seputtado na Igreja Matriz de Nossa Senhor~ da 
' " Conceição de Antônio Dias em hábito da minha Venerãvel Ordem 

J!! e acompanhado com seis sacerdotes, além do Reverendo Vigá· 
rio e se me dirão seis missas de corpo presente a que tudo satis· 

·· · ~ ,·· fará pela esmola costumada"J35) / • , ,, . 
· '· ~ .':, .. ".t ·~.. . ... :- d ::- • ' ;' 

, ·Foi também a determinÇtção do português Antônio da Silva ·Ribeiro que, 
enfermo, mas :~andando de pé", testou e faleceu no mesmo ano de 1760: . · · 

·•· · · ~ 1 "-Declaro que meu . corpo será sepultado sendo falecido na Matriz 
~ ' · 'de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. Declaro que meu corpo 

.oi" 
· · ' será amortalhado em um hábito. Peço·lhe aó Reverendo Vigário· 

acompanhe .o meu corpo à sepultura com· seis Padres e dirão mis· 
sa de corpo presente".36 -

1 ~ ' • "' t •· i · I ·• . ·rj ' 
· ·, .. , Mig~el Borges, · português, viúvo e" sem filhos, testou em 1792 já doente, 

faleceu três ano~ ~epois: ·. .. ~ . .. . ,. . · - "'J (lo . • · · .) 

·' "Serã obrigado o dito meu testamenteiro digo o dito meu her· 
deiro e testamenteiro a enterrar meu corpo na Igreja Matriz do lu· 
gar em que suceder o meu falecimento. Serei acompanhado de 
doze sacerdotes se tantos houver na paragem os quais me dirão 
missa de corpo presente e se lhes darão as esmolas costumadas; 
outrossim mandará dizer por minha alma duzentas missas e ou· 
tras duzentas pe!a alma da defunta minha mulher''J371 

\/L ~, ' 14 • • Jt ~ '- • . 

,, ·O português e contratado r Manoel Pereira Alvim, testou e morreu no ano 
de 1793, tendo deixado dqas opções de lügar para sepultamento: 

. " 

''Determino que por meu falecimento quero ser sepultado na 
Igreja do Patriarca ·São Francisco desta Vila de onde sou terceiro 
professo, sendo falecido nesta Freguesia da Conceição desta Vila 
onde tenho a minha atual residência e caso haja de falecer na Fre· 
gue_sia desta Vila onde tenho também moradas, nesse cas.o quero 
ser sepultado na Matriz da Senhora do Pilar em sepultura· doSa
cramento onde fui Provedor e que me acompanhe o meu Reve· 
rendo Pároco e o meu comissârio da Ordem Terceira da Penitên
cia e além destes~ mais vinte e QUatro sacerdotes, preferindo OS 
desta Freguesia, que todos dirão missa·· de corpo presente me 
acompanharão à sepultura declarada e se lhe dará a esmola do 
Regimento deste Bispado, e além disto determino que os mesmos 
sacerdotes que me acompanharem cada um deles dirão um oita· 
vário de missas pela minha alma ... "(38) 

No que diz respeito a cerimônias de pessoas livres muito pobres; ou então, 
de escravos, de quem não possuimos testamentos, tudo leva a crer que seguiam 
o modelo fundado pela cultura contemporânea; desde que fossem irmãos de al
guma associação religiosa. Acontecia também ver moribundos que não eram as· 
sociados, entrarem às pressas em alguma irmandade, após pagamento de um 

(35) OURO PRETO. Arquivo da Casa do Pilar. cõdice 460, auto 9743. citaçao fl. 36. 12 oflco. 
(36) Idem. ibidem. códice 460, auto 9758. 1'? ofTclo. clt. fl11v. 
(37) Idem. ibidem. códice 97, auto 1256. ~ oficio clt. fls. 3v e 4. 
(38) OURO PRETO. ARQUIVO OA CASA DO PILAR. códlce 348, auto 7238. ~oficio. clta

çl!o fi. 2:11. 
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ingresso bem mais oneroso, visando contar com enterro~ acompanhamento e 
sufrágios.l Ocorreu também que o doente pagava por fora alguma irmandade 
parj....._ql!e;..orgé;!nizasse seus funerais, acompanhasse o corpo e alugasse uma 
.campa..tHouve,essas :três alternativas, fo~a ,aquela de ser enterrado no campo, 
em~alguma fazenda. A eStrutura da cerimônia parece ter · sido a mesma, desde 
.qí:1'ê_.._à.leligião .fosse a_ cristã. Sobre o ef!terro de homem livre mas nao associado 
de uma irmandade existe trabalho de cur.ho teatral de . Jorge de Andrade, "As 
Confrarias"(39), onde o autor analisou com muita sensibilidade histórica a odis
séia de uma mãe (Marta),"·que tentava inumar o corpo do filho (artista de teatro 
da . êpoca)~ Carregando o corpo do filho Marta teve·conversas com várias Mesas 
deJrmandades. de Vila Rica, que ora rejeitavam o cadáver pelo fato do jovem 
não .ter. sido irmão, ora pela cor da pele, ora por ter sido artista e, ainda, suspeito 
de suicfdio. Na verdade, nessa peça o assunto.enterro de um não irmão foi pre
texto para uma discussão ,mais ampla que refletiu sobre a própria razão de ser 
do sistema colonial. ' H j • •. 

No que tange aos escravos pouco instrufdos na nova religião. afeitos ainda 
aó· éülto tribal, hoüve-··pêrsevera'nça de costumes antigos. Em visita pastoral à 
Capitania, realizada no ano de 1726, chamou a atenção do Bispo O. Frei Antônio 
de Guadalupe: · ~ · , ~ ·~·-·; · · · 

. r 
"Achamos que alguns escravos, principalmente da costa da Mina, 
retêm · algumas relfquias de sua gentilidade, fazendo ajuntamento 
de noite com vozes e instrumentos em suffragios de seus falleci
dos ájuntando-se em algumas vendas~ onde compram varias be
bidas e comidas, e depois de comerem lançam os restos nas se· 

· pulturas; recommendamos aos Rd. Vigarios, que de suas Fregue
sias façam desterrar estes abusos, condemnando em tres oitavas 
·para: a Fabrica aos que receberem em suas casas e ajudarem estas 
superstições"J40) . -·.· ·· ' 

~j i~ ' ~ . . ' .. 

0,~,. Através das ilustrações de cerimônias fúnebres ocorridas no Rio de Ja-
l)ei_ro nos ·infcios dos oitocentos, presentes na obra de Jean Baptiste Oebret(41), 
opsef'iamos que o .tal ajuntamento com vozes e instrumentos musicais com vis
~a~ 1!J oração pelo morto, persistiu nos costumes daqueles que não receberam 
ac~mpanhamento de irmandades. Apesar de.f!a Capitania.a Irmandade do Ro· 
s~rio dos Pretos ter sido .uma das primeíras a se organizar ·e, portanto, uma das 
rn~is .antigas, tendo exibido a rapidez na imposição. do culto católico, deve ter 
th.a,yi~o .. u~a ce_rta resistência na sensibilidade dos negros recém-chegados em 
~~ei~ar, plenamente o ritual do branco. Essa obstinação com a própria cultura foi 
~a~~_longeva no litoral, em virtude do trãnsito intenso de negros recêm-chega-

-~9-~ .. çla África, ainda no século XIX. . 

,:JI ' , '• '•' 

·tt) ,,, ' 

• ~(=!9) ·~~DA A DE, J. As Contrárias. In: Marra, a Árvore e o Rek1gio. p. 21-70 
1 (~0) ··vASCONCELOS, Diogo de. op. cit. p. 31 
l~ 11 DE B RET. J. B. Viagem Pitoresca e Hlst6rica ao BrasiL t. 11 v. 111. p. 21 J. 4 e 21 a 



4. OS FUNERAIS DOS OSSOS 

A morte foi uma idéia cultural de enorme relevância para a sociedade mi· 
neira. O culto da morte foi tão valorizado sõcialmente que ela mesma recebia 
uma cerimô-nia denominada procissão dos ossos. Essa homenagem à ·morte 
contava com rigorosa distinçfto dos seres ali presentes. Em virtude do carãter 
lúgubre do conteúdo desse evento, reproduzimos a descrição integral da ceri .. 
mõnia. A nodcia dessa funesta relação com o Alêm foi encontrada no Livro de 
Compromisso da Irmandade de São Miguel e Almas da Freguesia do Pilar do 
Ouro Preto: ~"" · · .. · ·· · ..... · · · - o • • • "'· 

.;. ..... ; , . ,..,) . , • • • •"\o • ! fi ... '1"" • ' : • ' - I ' ' • 1 

41Em dia de todos os Santos de tarde se fará a procis;d~o dos·o_ssos 
como é costume, a qual sai desta Matriz para o cemitêrio.com as 

. : ,. , .... duas tumbas no meio da Irmandade, e irê a dos pobres adiante, e 
,1 . a d~s lrmAós atrás, ambas entre 10 corpo da l.rmandade, todos os 
.~ :1!; Revere~dos. Principais da freguesia, e ultimamente o · Reverendo 

• 1 , .. \ Vigário, a mão direita do qual irê o Provedor, e levarã um Santo 
'CriSto nas mãos com toda a decência, e na ausência do Provedor 

.. • •• : ~ 1 o levar~ o Escrivão, e -o mesmo Provedor encarrega-rã aos Irmãos 
toda a decência e compostura nes5e ato, para o que ·a Procurador 
da Irmandade irã no meio da procissão com vara preta na mão,~ 
outro lrmfto da mesa da mesma sorte, e o Escrivão com outra 
vara preta na mAo irá atrás do Reverendo Vigário, e do Irmão 
Provedor cobrindo a procissão, e chegando ao Cemitério findo 
o responso que ali se costuma cantar se recolhem os ossos nas 
ditas tumbas, e formada a procissao se1razem as tumbas atrás e 
virã a tumba dqs Irmãos eoni o ·pano.rico logo ãtrãs do Irmão que 

· cobre a o procissão e atrás desta a dos pobres;- aos Padres que 
acompanham esta procissão. se dava até o presente· uma oitava de 
ouro, o mesmo se lhe dará daqui em diante, ou quando ajustarem 
os da mesa, . e ao Reverendo Vigário o costumado; e formada a 
procissão dará volta por toda a como ê costumef' e pelas Rúas por 
onde passa haverão altares armados corri alguns ossos, no~ quàis 
se cantarão os Aesponsos costumados. e recolherá a dita procis~ 
são .na matriz, e os ossos se enterrarão no fim do otrcio que no 
outro dia se faz que ê no dia ~os finados"~(42) · 

Pela descrição notà-se que a cerimônia era bastante conhecida e comum 
no cotidiano daquela gente. Havia uma disposição social bastante intensa para a 
realização de eventos fúnebres. Essa tend~ncia para o lúdico, tão enfatizada nos 
estudos de Affonso Ávila, existiu mesmo com temas tAo radicais como o da 
morte. A exa1tação do hlgubre atrafa a atenção dos devotos das Minas, levan.dó a 
grandes despesas. ~ por Isso que no mesmo livro citado havia um aierta para 
que os irmAos não gastassem tanto em "foflces", pois tinham a tendência em fa
zer "deste funeral uma grande festividade empenhando-se os Provedores em 
grandes Eças a custo da lrmandade*'{43) 

(42) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA DOS CONTOS. Compromisso de Irmandade do 
Ara~njo de SAo Miguel •.• cap. 42. 

(43) Idem. Ibidem. cap. 44. 
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5. OS SUFRÁGIOS PELAS AlMAS 

Os sufrágios constituíram um outro rtem, dos mais importantes, dentro do 
cerimonial do luto. Eram garantidos às almas dos confrades que estavam· no , 
Purgat6rio(44). Variavam em número, em uma mesma época, de irmandade para _, 
irmandade, em função do poder;econômico das mesmas. Em quatro livros d~. 1 
irmandades localizadas dentro da Igreja Matriz do Pilar do Ouro Preto, datados 
de uma mesma década, houve profunda discrepência nas quantidades ofereci- . 
das ao irmão defunto: a Irmandade do Santfssimo Sacramento ofereCia cem , 
missas (1738), as Irmandades de Nossa Senhora do Pilar {1737) e a de Arcanjo 
de São Miguel (1735) ofereciam sessenta, por último, Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos (1738) oito missas •. 

~lém dessas diferenças expressas em um mesmo perfodo, houve uma 
modificação geral por ocasião da reforma dos estatutos, ocorrida no segundo 
quartel do século XVIII. que levou as irmandades a aumentarem ostensivamente 
e, às vezes, dobrarem o número de sufrágios. Os números referentes às quatro 
irmandades da Matriz do Pilar dizem respeito aos estabelecidos após a reforma 
dos antigos compromissos. 

Na medida em que decorria o sêcufo XVIII, aumentava a solicitação de su
frágios nos testamentos. Alcântara Machado jâ chamara a atenção para a nu
merosa quantia de missas encomendadas pelos sertanistas paulistas do século 
XVII e XVIII. Luzia Leme solicitou mil missas para salvação de sua alma, Maria 
leite da Silva deixou peças {cativos} ao padre: 

l 

• o,.: 
'" 

, . 

r 

", .• para que do serviço delas faça bem por alma da testadora ... 
Mais modestos ou menos carregados de culpas~. satisfazem-se 
Antônio Pedroso de Barros com quinhentas missas, Domingos 
Jorge Velho com quatrocentas e cincoenta, Catarina da Silva com 
quatrocentas e trinta, Bartolom"eu Pais de· Abreu com trezentas e 
noventa e quatro, Mateus de SiqÚeira COJ!l tr.ezentas" .(45) 

. Na Capitania das Minas o·fato foi semelhante, embora não tenhamos ainda 
um perfil rigoroso da atitude da sociedade mineira perante o Além. Dos que 
mais encomendaram missas temos o· religioso Manoel de Almeida Coutinho, 
que através de uma linguagem esmeradamente devota mostrou o seu temor a 
Deus, tendo deixado dinheiro a juros para recebimento de missas em intenção 
de sua alma " ... enquanto o mundo for mundo ••. " 46) Migüel Borges pediu du~ 
zentas missas por sua alma e duzentas pela da mulher jé defunta(~7). O contrata
dor Manoel Pereira Alvim fez inúmeras doações para auxiliar na construção e 
ornamentação de templos, obras de caridade, tendo pedido offcio de defuntos 
de nove. lições _na Igreja Matriz da paróquia que falecer_ e, ainda, execução de 
outro offcio por todo o clero da Freguesia de sua terra natal. Encomendou ao 
testamenteiro que fossem realizadas cíncoenta missas por seus escravos faleci
dos, duzentas·- em intenção· dos sacerdotes que o acompanharam à sepultura, 
quatrocentas a santos'· diversos e almas do Purgatório, duzentas pela afma dos ... . . . '\, -· ' ~ 

(44} Sobre a invenção do Purgatório, topografia do Além, medianeira entre o Céu e o In
ferno, abrigo das almas que não foram canonizadas e que possuíam pecado de 
pouca gravidade; cf. LE GOFF, J. La naissance du Purgaroire. A obra recebeu not<J 
crftica de ARI~s, P. le purgatoire et la cosmologie de l'au-delà. Cahiers des Anna
les. p. 151-7. jan. fev. 1783 

(45) MACHADO, Alcântara. VidaeMorledoBandelrante. p. 217 -8. 
(46) OURO PRETO. ARQUIVO DA CASA DO PILAR. op. cit. s.p. 
(47) ldem. ibidem. citação fi. 3v. 
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pais e parentes mortos e ainda ..... ; .digam .mais cém missas por .almas de todas 
aquelas pessoas com quem contratei nestas Minas e me ajudaram a ganhar di
nheiro".{48) Não bastasse tantas solicitações ao testamenteiro, pediu ainda que 
fosse estabelecida uma missa nos domingos e feriados, mi Capela de São Gon
çalo, em sua terra natal. A salvação da alma do p-adre Antônio de Carvalho exi; · 
giu por volta de setecentas missas, dezenas delas oferecidas às almas de paren: 
tes falecidos(4~). Diante dessa quantidade nurrierõsa dé missas, ficou modesta â 
atitude de Carlos Antônio · Faria e Abreu, que tendo s~rvido a várias irmandades; 
pediu offcio· de cÕ.rpÕ presente ce!ebr~do pç.r· dôze saçerdotes, acompanhamento 
dos irmãos, trezentas missas· divididas entre santos ·e almas do Purgat6rioJ50) 

~ Os sufrágios oferecidos ·pelai; irmandades às almàs dos cohfrades falecidos 
variara·m , em nómero rio decorrer do sêéulo XVIII •.. Nas primeiras décadas dos 
setecento's; h'ciuve Únla"certa pó'n"deração emrelação· ao m1mi:no de ·missas ofe· 
recidas pelas irmandades. Em fins da década de trinta, houve aumento substan
tivo a partir da reforma dos estatutos.~ Em fins do século XVIII, as irmandades 
reduziram o nómero de sufrágios para os defuntos, mas nos testamentos a soli~ 
citação por rezas prosseguiu avultada.· Enquanto; na · Europa contempêirânea 
houve uma certa simplificação dos rituais fúnebres, em virtude da laicização da 
cultura, .na ,· Capitania a religiosidade tradicional se mantinha em pleno vigor, 
mesmo com a relativa redução do poder econômico das irmandades. E assim 
vimos que as poderosfssimas Ordens Terceiras do Carmo e de São Francisco oe 
Assis de Mariana, ofereceram em infcios do .século XIX, trinta missas de sufrã.;.· 
gios.f51) Esses números, bem menor que aqueles verificados no século passado, 
traduziram uma redução dos gastos das irmandades, mas não uma racionaliza-

. çao da ' cultura, porque nos testãmentos, como já-foi dito, prosseguiram os inú-
meros pe~ido::'_!=l.r:ri 'relaÇ~ó a~s ~':Jfr~gi~s. 1:: ,:_ ·.; ' . -· ... '1:;.1.~ . .·~ ,( . " 

Detect.a~1 a ~atureza das -~az<?es _qu~ _le~ara~ ~ .essas mudanças de atitudes 
em relação aos sufrâgios ê um trabalho ainda a ser feito. As missas exerceram 
um verdadeiro fascfnio na sensibilidade dos d~votos que lhes atribuíram um po
der purificador •. Os ,:vivos mandavam rezã-las com abundância em intenção das 
almas dos parentes em franca atitude de empenho para resgatá ~ las do PurgatÓ· 
rio. Frente à valia das Missas os bens materiais se tornaram frágeis. Quando ce.o 
lebradas logo após o falecimento pareciam ser. mais eficazes. Foi por esse moti
vo que no livro de Compromisso da Irmandade do Santfssimo Sacramento ·da 
Freguesia do Ouro Preto, as ref~ridas cem missas "serão djtas sucessivamente" 
e, na associação de mesma invocação da Igreja M~triz de Conceição do Mato 
Dentro (1785), os)rmãos gozarão de -11vinte :missas com a brevidade possf-

"(52) . . vel. • • . ~ ·. .. - . , . • .j. 

-~ · . 
. . \ . "'' 

6. AS RAZOURAS E OUTROS OF(CIOS .,., 

Nãb apenas dos sufrágios e das rezas jndiyiduais dos .irmãos viveram as 
~!mas do Purgatório. A sensibilidade religiosa era muito arraigada, tendo havido 
Jm verdadeiro gosto pelos oitavários, que comportavam lições diárias para os 
)ito dias subseqüentes à morte do confrade, tinham aquele caráter de "reza su
::essiva"; pelos offcios de nove lições e, ainda, as procissões de defuntos. Essas 

·48) Idem. ibidem. op. cít. fl. 4. 
'49) Idem. ibidem. op. cit. vide certidões no fim do testamento. 
'50) Idem. ibidem. op. cit. 
'51) SALLES, F. T. de. Associaçt1es reflglosas no ciclo do ouro. p. 7~5. 
'52) DUTRA. G. Dutra. op. cit. p. 66-72. citação p. 69. 
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procissões, realizadas em torno da igreja. envolviam cânticos e preces pela ab-. 
solvição dos fiéis ali inumados. Eram feitos em alguns lugares aos domingos •. e 
mais comumente às segundas-feiras. Eram chamadas de razoulas, razolas ou ra
zouras. Foi para abrilhantar-:esse ritual fúnebre que a Ordem Terceira do Carmo 
de Sabarâ ajustou música conforme termo de 02 de agosto de 1752 do LivrQ de 
Despesa( 53). Sobre costumé tão comum na prática· religiosa, a Irmandade da!! 
Almas de Conceição do Mato Dentro, dispôs: ··• · ·· ,._. • ;; ;wo '· • .::t 

"Todos os domingos dirã Missa o R. Capellão· da lrmandade._ás· 
oyto horas, a que assistirão os irmãos com capaz e tochas/ e o R.~ 
Parocho com capa de asperges fará a procissão costumada··dos· 
defunctos, ao redor da Igreja, e todos os Irmãos que· se acharem 
prezentes, irão acompanhando com capaz e vellas na mão.~ ~~"(54P'~ 

~ .. . ··tlt1 -~~· :~ :~a 

Sobre o mesmo assunto a Irmandade do Arcanjo de São Miguel da Fre .. ~ 
guesia do Pilar do Ouro Preto, estabeleceu no capftulo 22, missa todas às se.:. 
gundas-feiras e, em seguida, procissão em volta do templo. -i ·- • :t:.'··.Jl 

Houve também os oflcios de finados, iniciados geralmente na véspera, no~ 
dia de Todos os Santos, quando teve lugar também a citada procissão dos os-, 
sos. Neles, as almas em geral eram beneficiadas, independentemente de ter-em· 
os mortos sido ou não irmãos de uma associação. Essa estreita relação com o 
Além, mantida através das orações, prosseguiu com toda vitalidade no século 
XIX. No inrcio desse século a Ordem Terceira do Carmo de Mariana, estabelecia 
que: ,. l • 

& : •• n -L -1~ .. 1 ~ . - .» ..,_r 
· . ., "Nas vésperas de Santo André, ou no dia sedirão trinta missas, 

•· :;, que esta Ordem manda dizer pelas almas do-s Irmãos faleCidos em 
geral, nas quaes assistirão a ouvi lias, os nos.sos Irmãos, e no fim 1 

~-, .. ~·•!: das Missas se cantará o Memento pelas almas dos mesmos"J55) 
,.,, '· ~ · ·· · '"" " '·I ·· t~ · · r1,, , ~., ~· -1 . ., · 

• 1 As irmandades sob a invocação de São Miguel e Almas apresentaram-em 
relação às demais uma atenção mais apurada no que diz respeito à salvação da 
alma, expressada nos numerosos capftufos dedicados ao assunto. Naquela exis.:. 
tente na Igreja Matriz de Conceição do Mato Dentro houve estabelecimento, in~ 
clusíve, do ato de esmolar para obtenção de fundos para missas em intenção dos~ 
defuntos: .. · · 

11Taobem haverã nesta Irmandade hum, ou aquelles R. R. Capei· 
lão que forem necessariol para dizerem as Missas das esmolas 

· · , : ~;, .. que se ti r a rem para as a I mas nos dias de segunda-feira e os I r-
mãos que forem nomeados para as tirarem no tal dia como ta6-
bem os doze Irmãos da Meza q. serão obrigados a tirar esmolla 
por toda a freguesia nos domingos e dias santos, cada huns aos 
meses daquelle anno, no fim ·delle huns e outros darão conta em 
Meza para se entregarem ao Thezoureiro para se mandarem dizer 
em Missa pelas almas"J56) ""' • · 

"" r .. 

(53) PASSOS, Zoroaslro. Em tomo d_a hist~ria deSabarA-'- A Ordem Terceira do Carmo. v. 1. 
(54) MORAIS, G. Dutra, op. cit. p. 62 (cap. 13) 
(55) BELO HORIZONTE. ARQUIVO DA SPHAN- FnPM. op. cit. cap. 39. 
{56) MORAIS, G. Dutra. op. cit. p. 62. cap. 13. 
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7 .. CONSIDERAÇÕES FINAIS: .• J ~ ~ . I ; 

· ~ T · - li ···· •r '1• · ' ·· :!• i · • ' ' .... ..,. - ., . . • "" .. · ' 

As representações da morte implantadas pelos col_onizadores na Capitania 
durante o século XVIII foram essencialmente sagradas. A morte era vista no 
imaginário social daqueles tempos. como um grande momento. do qual depen
dia a salvação daiafma. Portanto, :não consistia num fim em si mesma. conduzia 
para a vida eter.na.·Era continuidade e, ainda, possibilidade de uma vida no Céu. 
Esse caráter sacral da ·morte e suas representações persistiu com muito vigor 
nos mldeos ürbanos remanescentes do perfodo colonial,' que não passaram por 
uma processo de modernização da economia e da sociedade.· ;.r .: ·· • • .. ..• 

. Outra caracterfstica desse fenômeno cultural foi o caráter social, que impe
diu qualquer interdição sobre a morte e sua ritualrstica dramãtica. As cerimônias 
em homenagem ao morto não ficavam restritas .ao âmbito da famrlia, convoca-, 
vam a participação ampla da comunidade. Além' dessa· natureza social, ocorreu 
uma intensificação do caráter pliblico da morte. O morto e sua ritualrstica de· 
viam necessariamente serem exibidos. O lúgubre atraiu as vistas daquela ·gente 
possuidora de uma religião exteriorista.~ A ênfase do luto através da realização 
de inúmeras cerimônias, a confirmação social do destino daquele que ê mortal, 
conduziram· um certo ensinamento Aquela sociedade.· De. tão cotidianas que 
eram a morte e suas representações os homens sabiam que iam morrer, apren
diam a aceitar a. morte. Muitas vezes o gozo da vid~;~ material e da saúde os fez 
esquecerem da fragilidade da vida, mas um sinal. a doença, vinha alertã~los para 
testarem. Assim, nos testamentos consultados, a maioria feitos na iminência da 
morte, presidiu uma certa aceitação da morte. 

Continuam vãlidas as cónsiderações feitas por Ctarival do Prado Valladares 
sobre os costumes dos mineiros: a simplicidade tumulãria através · do uso da 
campa, a confiança do irmão em relação ao destino que a irmandade daria ao 
seu corpo~~ a s4premacia da alma sobre o .corpo,·e acrescentamos,· a preferência 
ocorrida · pelos enterros realizados na Igreja Matriz:· A ·ophlência das Minas não 
resultQu em belas .lousas sepulcrais, mas propiciou às ~tl'l)as n~merosos sufrá
gios e, ainda, a realização de acompa11hafDentps fl,lne~res com numerosos sa
cerdotes. A salvação da alma foi a grande preQcupação expressa nos testamen
tos. Elà foi 'mais importante . que'~ partil~a ,dos b~·;,s, propriamente di~a. · JL ; ) .. 

A. natureza sacral e social da morte· foi pouco alterada no · decorrer do sê
cu lo· XIX: 'A ·radonaliiãçao das mentalidades parece nAo ter chegado imediata· 
mente naqueles núcleos históricos. Esses não construiram cemitérios seculares 
no século passado, quando houve exigência metropàlitana .. para que' fossem eri
gidos fora do ·· espaço da cidade.(!in- Persistiram nas mentalidades coletivas 
aquelas prãticas oriundas de uma mentalidade fortemente ·exteriorista. Alguma 
modernidade foi introduzida com muita relutancia, tal como, a edificação dos 
cemitérios anexos aos templos, os cemltêrios de carneiros. Instalados a partir de 
meados dos oitocentos, não levaram a mudanças significativas naquela concep· 
ção religiosa da morte. A ritual(stica fúnebre se manteve com todo rigor. apesar 
de alguns sinais do j~'art nouveau". A racionalização das mentalidades e com ela 
a secularização da mó"e foi um fenômeno tardio, verificado no sêcufo XX. 
Cons~a que nà· discussãõ. para elaboração do projeto do cemitério secular de 
Ouro Preto, inaugurado em 1982, as irmandades não aceitavam que os túmulos 
dos irmAos se misturassem com. os demais .. lutando para que na ·distribuiÇAo das 
quadras, cada uma delas tivesse o seu espaço garantido, para que ãpós a des· 

'1 ' I~ 

4S7l Sobre a retirada dos mortos do êmblto da cid~;~de, cf, documento: BELO 1-fOÁtZONTE 
ARQUIVO PÚBUCÓ MINEIRO. Carta Régia dp Prfncipe 'A:egente ·. ·f.15, códlcF 
295. S . C. p .68 e v 
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truiç§o do corpo, os ossos retornassem para os ossêrios das respectivas irman·. 
dadas. Houve relutAncia em aceitar a secularização do espaço destinado aos 
mortos, havendo ainda, nos dias atuais, sepultamentos nos cemitérios de car
neiros. Se por um lado, a morte nessas cidades ainda denuncia a sua origem sa.:. 
cral, não há aquele cerimonial exteriorista. A introdução de elementos moder-· 
nos, tais como: o uso do carro funerãrio, a substituição da cor. negra pelo cinza e 
outros matizes menos, a própria laicização em andamento, a interdição que vem 
recalndo sobre o morto e a morte, impediram a continuidade da realização da.:' 
quela pompa trágica. Hoje temos ainda o acompanhamento, na maioria das ve· 
zes realizado de automóvel, mas não temos a pompa. · .... r · .K., ',~\· · 

A · racionalização das mentalidades caminha a largos passos nos núcleos 
tradicionais. Neles se encontra em crise a antiga aceitação da morte e,· ainc;fa, a 1 

própria religiosidade. Em Ouro Preto, em missa realizada em 2 de novembro de; 
1982, quando da inauguração do cemitério secular. a grande ênfase dada nos' 
sermões ali pronunciados recafa sobre a salvação. ~~; . .,..,_, 

Não se pode dizer que a morte tenha conservado aquele caráter social e I 
pllblico que teve nos séculos XVIII e XIX. Não goza daquela força e extensão so· 
clal e, ainda, é de uma publicidade bem restrita. Para a morte, a grande inimiga = 
dos homens, restaram pouqufssimas cerimônias, a saber, o sepultamento, os 
sufrãgios e os offcios de finados. O luto tem sido condenado no cotidiano e o 
morto escondido fora do espaço cotidiano da cidade. A morte vem sendo nega
da, mas não se pode falar ainda de uma superação da dor trágica de ser finito. 

.. ., . ' '" '!f'"• -. ., • 1 

•r 
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