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Resumo: Aos documentos compilados por Costa Matoso 
sobre a expulsão de eclesiasticos de Minas Gerais acrescentaram-
se e/ou referenciaram-se outros, sobre a mesma temática, exis-
tentes em arquivos mineiros, portugueses e madrilenho. Na tenta-
tiva de concatenar e articular essas fontes, pretendeu-se sugerir 
potencialidades na exploracdo do conjunto documental referido. 

Abstract: To the documents compiled by Costa Matoso 
about the ecclesiastics' rule out from Minas Gerais, some others 
on the same theme taking part of historical archives from Minas 
Gerais, Portugal and Madrid were added as well as referred to. In 
an attempt to concatenate and reconcile those sources, suggestions 
of potentialities in the exploitation of the documents were drawn 
up in this article. 

0 prop6sito e as formas 

Sao quatro os documentos que Caetano Costa Matoso selecionou relati-
vamente ao estado eclesiastico de Minas Gerais setecentista para integrar a sua 
festejada Colefdo das noticias.' 

Dificil — por ora, impossivel — identificar quais critérios teriam orientado 
o diligente ouvidor a distinguir cstes (e não outros) textos normativos. Se, 
porventura, o criterio fosse de natureza cronologica, ja se poderia oferecer re-
paros a opcao. Outros tantos documentos, que certamente Costa Matoso 
compulsou, como as ordens régias dirigidas a governadores da indigitada capi- 

FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doe. 28, p. 346-348; doe. 38, p. 389-390; doe. 39, p. 391-392 e doc.43, p. 
398-399. 
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tania, datadas de 23 de outubro de 1721 2, de 13 de maio de 1722', de 9 de 
setembro de 1723 4, de 9 de novembro de 1723' e de 2 de maio de 1725', 
precedem temporalmente a primeira das fontes coligidas e tratam da restri-
cao ao acesso de eclesiasticos as Minas Gerais. Saliente-se, desde logo, no 
entanto, que medidas dessa qualidade nao se aplicavam exclusivamente e 
nem se restringiam aos membros do clero. 

Novo exemplo poderia ser evocado para se excluir o critério cronologico 
como elemento de escolha. E o que se constata em relacao ao documento que 
leva o n. 43 na Coleftio das noticias. Datado de 28 de abril de 1744, o assunto nele 
exposto ja tinha sido objeto de, pelo menos, um outro texto legal, ou seja, o 
aviso régio de 4 de dezembro de 1739 7 , que o nosso ouvidor não desconhece-
ria, pois tambérn compunha o acervo documental da Secretaria do Governo 
da capitania de Minas Gerais, locus por excelencia do trabalho de recolha rea-
lizada por Costa Matoso. Sem referir que, por seu turno, o citado aviso régio 
era mera ratificacdo da lei de 20 de marco de 1720", igualmente registrada na 
aludida Secretaria. 

Outros exemplos poderiam ser apontados. Quem destaca ou isola para 
análise o documento n. 39 da Colefao das noticias corre o risco de entende-lo 
inedito e original no assunto de que trata, quando, na realidade, trinta anos 
antes, isto é, por carta de 9 de novembro de 1709", D. Joao V ordenara ao 
governador Antonio de Albuquerque que emprestasse ajuda e apoio ao bispo 
do Rio de Janeiro e ao arcebispo da Bahia na prisdo e &pejo de clerigos ociosos 
existentes no território da regiao mineradora. A rigor, a orientacão metropoli-
tana quanto a colaboracao entre as autoridades civis e as eclesiásticas, corn 
vistas ao efetivo cumprimento da legislacao proibit6ria, é rnuito mais abrangente, 
do ponto de vista documental: foi objeto, para além dos dois docurnentos 

2. MINAS GERAIS/ARQUIVO PUBLICO MINEIRO. Colecao sumaria das proprias Leis, 
Cartas Regias, Avisos e Orciens que se acharn nos livros da Secretaria do Governo desta 
Capitania de Minas Gerais, deduzidas por orclem a titulos separados. Vila Rica, 1784. Re-
vista do Arquiw Patio Mineiro, Belo Horizonte, n. 16, 1911. p. 396, doc. 15 (cf. códice 3 da 
Secao Colonial do APM). Doravante esta revista será referenciada pela sigla RAPM. 

3. ARQUIVO PUBLICO MINEIRO/SEQAO COLONIAL (cloravante referenciada ape-
nas por APM/SC). Cod. 5, fls. 6 e/ou RAPM, n. 20, p. 525. 
APM/SC, Cod. 5, fls. 97-97v. e/ou RAPM, n. 20, p. 526. 
RAPM, n. 16, p. 396, doe. 18; cf. tambern APM/SC. Ceid. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 176- 
177. 
APM/SC, Ceid. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 221. 

7. RAPM, n. 16, p. 399, doc. 32. 
RAPM, n. 16, p. 461, doc. 3. 

9. RAPM, n. 16, p. 335. Na mesma fonte, sobre o mesmo assunto, vejarn-se: p. 395-396, doc. 
14; p. 396, doc. 15; p. 396, doe. 16; p. 396, doe. 17; p. 396, doe. 18; p. 397, doe. 20; p. 398, 
&ie. 25; p. 398, doc. 27. 
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acima referidos, de, pelo menos, oito outros diplomas'", sem esquecer que 
igual preocupacao mostrava-se flagrante no texto do documento n. 43 da 
Colectio das noticias, de 1744. 

A proliferagdo de textos normativos tambérn acontece em relagdo 
questdo das dennncias dirigidas a Corte pelos governadores da capitania e 
por outras autoridades civis nele acreditadas relativamente a negligencia ou 
a inacdo dos bispos ou dos cabidos quanto ao cumprimento da legislacao 
sob analise. A titulo de ilustragdo, refira-se que, entre 1708 e 1732, pelo 
menos sete documentos distintos versavam sobre esta matéria". 

Abrangendo urn espaco de tempo mais curto (1713-1724), idéntico 
mero de documentos foi produzido, no que respeita a orientacao reinol desti-
nada aos administradores coloniais. A Coroa manifestava aos governadores 
sua vontade de que estes nao poupassem esforços, diliOncias e empenho no 
sentido de colocarem em prática as determinaçoes metropolitanas quanto 
expulsao dos eclesiasticos' 2 . 

RAPM, n. 16, p. 394, doc. 8. BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA. Seca() de Reser-
vados. Col. Pombalina (doravante citacla pela sigla BNL, Col. Pomb.). Cod. 643, fls. 29- 
29v; APM/SC, Cod. 11 e/ou RAPM, n. 24, p. 523-524; APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, 
n. 31, p. 75-76; APM/SC, Cod. 5, fls. 97-97v e/ou RAPM, n. 20, p. 526; APM/SC, Cod. 
23 e/ou RAPM, n. 31, p. 269-271; ARQUIVO HISTORICO ULTRAMARINO (LIS-
BOA). Documentos Avulsos. Capitania de Minas Gerais, cx. 18, doe. 38. Cf. 
BOSCHI, Caio C. (Coorcl.) Inventdrio dos rnanusctos aoulsos relativos a Minas Gerais existentes no 
Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa). Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 1998. Doc. 
codigo 1432. (Doravante Os documentos do arquivo em causa set -So referenciados pela sigla 
AHU/MG, sendo o numero de codigo aquele no qual os documentos se encontram suma-
riados no citados Inventario); ARQUIVO ECLESIASTICO DA ARQUIDIOCESE DE 
MARIANA. Livro de registro de cartas, provisbes, ordens e alvartis régios do bispado de 
Mariana (1752/1822), fls. 24-24v. 
AHU/MG, codigo 11, ex. 1, doc. 12; RAPM, n. 16, p. 393, doe. 3 (e. o mesmo doe. 28 do 
Códice Costa Matoso); APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 168-169. (cf. tambem RAPM, 
n. 16, p. 396, doe. 16); APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 176-177 (cf. tambem 
RAPM, n. 16, p. 396, doc. 18); APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 31, p. 269; AHU/MG, 
codigo 1432, cx. 18, (loc. 38; RAPM, n. 16, p. 398, doc. 25 e AHU/MG, cocligo 1985, cx. 
20, doc. 61. (E o documento n. 39 do Códice Costa Matoso). 
RAPM, n. 16, p. 394, doc. 8; APM/SC, Cod. 4, fls. 29v-30 e/ou RAPM, n. 16, p. 394, doc. 
7 e também BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (doravante simplesmente BNM). 
Mss. 7644, fls. 109-109v. (COpias dos documentos oriundos desta Biblioteca foram ofereci-
dos ao autor por Leandro Arai* Nunes, a quem, aqui, renovam-se os agradecimentos); 
APM/SC, COd. 4, fls. 191v e/ou RAPM, n. 20, p. 477 e tambem BNM, Mss. 7644, fls. 139; 
BNL, Col. Pomb. COd. 643, fls. 29-29v; APM/SC, Cod. 5, fls. 6 e/ou RAPM, n. 20, p. 525; 
APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 31, p. 133; RAPM, n. 16, p. 396, doc. 17 e RAPM, n. 
30, p. 151; APM/SC, COd. 23 e/ou RAPM, n. 31, p. 187-188; cf. também AHU/MG, 
codigo 428, cx. 5, doe. 37. 
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Outro aspecto que também produziu sucessivos docurnentos é o que 
aborda as sancOes a serem aplicadas aos clerigos identificados como infrato-
res. No minim:), seis textos legais ativeram-se a prazos a serem concedidos 
aos eclesiasticos para abandonarem a regiao, estipulando sancOes para os 
casos de eventuais recalcitrancias'. 

Menos prolifica, mas nem por isso desprezivel, é a documentacao relati-
va a responsabilidade pela execucdo, na CoIonia, das determinacOes metropo-
litanas. Em certos mornentos, eram as autoridades eclesiasticas que se dirigiarn 
aos administradores seculares solicitando sua atuacdo no sentido de proibirem 
a fixacao, nas Minas Gerais, de religiosos estrangeiros' 4 . Por seu turno, os refe-
ridos administradores queixavam-se das dificuldades que tinham em realizar 
prisOes e expulsöes de clerigos, posto que estes se deslocavam as Minas corn 
licenca concedida por seus prelados ou mesmo pelo próprio rei''. Por vezes, 
eram os superiores das congregac66 religiosas que requeriarn o auxilio dos 
governadores civis para a localizacao, prisão e remocao de membros de suas 
ordens que se sabiarn evadidos para/na zona mineradora'h. 

De urna maneira geral, a proliferacao de cartas e ordens regias dirigidas 
aos governadores da capitania de Minas Gerais tendo como substrato temas 
recorrentes e uma das primeiras constatacOes corn a qual o pesquisador depara 
logo ao iniciar seu trabalho. Como é de se supor, certos temas, rnais do que 
outros, geraram unia consideravel producao documental. Dentre des, por cer-
to, se inclui o da expulsão de clerigos da zona rnineradora. Nao surpreende, 
pois, que este terna perrnita — ou ate mesmo necessite — ser subdividido para 
que se possa ter ulna visdo mais ampla e, so assim, enta.o, tentar-se detectar o 
que ha de peculiar ou de inusitado na massa documental a ele respeitante. 

Em suma, se um dos méritos mais relevantes da Colefdo das noticias e, como 
o seu titulo anuncia, o de reunir uma documentacao esparsa e dispersa em 
particular sobre Minas Gerais, corn o mesmo espirito e guardadas as devidas 
proporcOes e a singeleza corn que ele se apresenta, este texto pretende nada 
alérn do que, através de meras referencias, aduzir outros documentos exis- 

AHU/MG, codigo 21, cx. 1, doc. 20; APM/SC, Cod. 11, fls. 136v-137 e/ou RAPM, n. 24, 
p. 571; RAPM, n. 16, p. 395-396, doe. 14; APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 31, p. 75-76; 
RAPM, n. 16, p. 396, doe. 15; APM/SC, Cod. 5, fls. 82v-83 (fotogramas 1558 e 1559). 

I 4. APM/SC. COd. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 221. Neste caso, trata-se de despacho regio, 
dataclo de 2 de marco de 1725, a representacao que o cabido da diocese do Rio de Janeiro 
lhe encaminhara em 23 de outubro de 1724, solicitando a proibicao de instalacao de religiosos 
capuchos nas Minas Gerais. 

15. APM/SC, Cod. 4, fls. 191v e/ou RAPM, n. 20, p. 477, ou aincla, BNM, Mss. 7644, fls. 
139/139v; APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 30, p. 168-169 ou, ainda, RAPM, n. 16, p. 
396, doe. 16; AHU/MG, cocligo 1432, cx. 18, doc. 38. 

16. APM/SC, COd. 4, fls. 29v-30; RAPM, ii. 20, p. 498; RAPM, n. 16, p. 394, doc. 7; e/ou 
BNM, Mss. 7644, fls. 109-109v; BNL, Col. Pomb., Cod. 643, fls. 29-29v. 



tentes (alguns divulgados, outros mal explorados) que possam permitir, em 
outras circunstancias, analise densa e elaborada sobre a temática. Por con-
seguinte, a forma redacional deste artigo terd como vetor a articulacdo e a 
referenciacao entre os textos compilados por Costa Matoso e outros docu-
mentos hoje depositados no Arquivo PUblico Mineiro, procedentes do mes-
mo acervo ao qual o ouvidor vilariquense se reportou — o da Secretaria do 
Governo da Capitania de Minas Gerais —, bem como a contraface dos mes-
mos, ou seja, o fundo documental manuscrito avulso referente a Minas Gerais 
pertencente ao Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa, instituicao que, 

como se sabe, conserva, dentre outros, mas fundamentalmente, os acervos 
do Conselho Ultramarino e da Secretaria de Estado da Marinha e Dominios 
Ultramarinos, organismos que, no Reino, se encarregavam da gestão prin-
cipal da administracao e dos negócios coloniais. 

0 "rush" aurifero e os primeiros problemas 

0 fluxo (i)migratório em direcao aos abundantes sitios auriferos do hinterland 
alterou substancialmente o panorama e a perspectiva colonizadora quer na 
America portuguesa, quer no Velho Continente. No que respeita ao tema em 
questao, o arguto observador e intérprete da realidade das Minas Gerais 
setecentista, o nunca assaz referenciado Jose Joao Teixeira Coelho, em fins do 
século XVIII iniciava suas Reflexoes sobre o estado eclesicistico da capitania de Minas 
Gerais, que compOem o capitulo oitavo de sua Instrução para o govemo da capitania 
de Minas Gerais, interpretando que "a noticia do descobrimento do ouro na 
capitania (sic) de Minas logo se espalhou por toda a America e neste Reino; de 
todas as partes entraram a concorrer novos povoadores movidos da sua ambi-
(do. Os frades de diversas religiOes, levados pelo espirito do interesse, e não do 
bem das almas, acrescentaram em grande parte o nUmero do povo; eles, como 
se fossem seculares, se fizeram mineiros e se ocuparam em negociacOes e em 
adquirir cabedais por meios ilicitos, seirdidos e impróprios do seu estado"' 7 . 

Na mesma centUria, mas décadas antes do intendente da Casa de Fundi-
cao de Vila Rica, Antonil proclamava que a "mistura é de toda a condicao de 
pessoas: homens e mulheres, mocos e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, 
seculares e clerigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não tem 
no Brasil convento nem casa" 1 ". Enquanto efetivamente não se instalou nas 

17. COELHO, Jose João Teixeira. Instruflio para o goserno da capitania de. Minas Gerais. Intro& de 
Francisco Iglesias. Belo Horizonte: Fundacão Joao Pinheiro, 1994. (Col. Mineiriana. Serie 
Clássicos). Cap. 8, item 1. 

18. ANDREONI, Joao Antonio (Andre Joao Antonil). Gultura e opuMncia do Brasil. Introd. e vo- 
cabulário por A. P. Canabrava. Sao Paulo: Nacional, 1967. (Col. Roteiro do Brasil, 2). p. 264. 
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terras minerais, — e mesmo apos faze-lo 	o Estado absolutista portugues 
adotou sempre ampla postura restritiva a entrada e a livre circulacao naque-
la area. Tais medidas, para ficar tao somente no campo das limitactles a 
pessoas, englobaram e atingirani, por exemplo, especificamente a estran-
genos I', a portugueses naturais da provincia do Minhe e a luso-brasileiros, 
em geral, provenientes de outras capitanias 21 . 

Cabe reconhecer que, desde os seus primeiros tempos, mesmo antes de se 
constituir em capitania autemoma (1720), Minas Gerais contou corn expressiva 
presenca de clerigos, de variada gama de formacao, de proveniencia e de inte-
resses. Desses eclesiasticos adventicios e pioneiros ficaram-nos imagens pouco 
lisonjeiras, segundo testemunhos que lhe foram contemporaneos. Retorne-se, 
por exemplo, a Teixeira Coelho, quando este fala que: "Seguiu-se logo a es-
candalosa relaxacao dos costumes, como sucede sempre aqueles regulares que, 
abandonando as suas comunidades, nao observam os seus institutos; entraram 
logo a perturbar o sossego dos povos, (a)conselhando-os para nao pagarem a 
Sua Majestade os direitos que lhe sao devidos e descompondo os governadores 
e ministros nos pulpitos, ate que, ultimarnente, passaram a ser os principais 
chefes do levante de Minas"". A reparar que, embora aguda e pertinente, a 
analise de Teixeira Coelho não contemplava todo o universo de desordens e 
prevaricacOes de que eram acusados os eclesiasticos. 

Certo e que, em carta dos então auto-denominados ministros das minas do 
rio das Velhas, dirigida ao rei D. João V, a 10 de fevereiro de 1710, essas autori-
dades denunciavam que os frades "viviam naquelas partes tao abitraidos (sic) 
da sua religiao , e tao desobrigados dos votos que professaram, quao observantes 
e contraidos no luxo de suas desordenadas vidas." Dai que, por "raziies conve-
nientes ao real servico", aquelas autoridades reclamavam o efetivo cumpri-
rnento das deterrninacoes metropolitanas pertinentes, sobretudo porque, afir-
mavam os missivistas, "Vossa Majestade tinha mandado esta ordem tao duplicadas 
vezes"' , sem que a sua execucao tivesse produzido efeito. 

RAPM, n. 16, p. 461, doc. 1; RAPM, n. 16, p. 461, doc. 2; "Informacso do provedor e 
oficiais da Casa da incha sobre ...". In: RAU, Virginia, SILVA, Maria Fernanda Gomes da. 
Os manuscritos da Casa de Cadaval respeitantes ao Brasil. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1958, v.2, p. 148-155, doe. 220 e 221. (Doravante esta fonte será referenciada por CASA 
DE CADAVAL); "Parecer de Antonio Rodrigues da Costa sobre se deveriam ou n -So ir os 
estrangeiros a conquista." In: CASA DE CADAVAL, v.2, p. 200-204, doc. 279; RAPM, n. 
16, p. 461, doc. 3; APM/SC. Cod. 5, fls. 97-97v, fotogramas 1587 e 1588 e/ou RAPM, n. 
20, p. 526; APM/SC. Cod. 23 e/ou RAPM, n. 16, p. 396, doc. 18. 
BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Secao de Reservados. 
Cod. 712, fls. 280v. 
VASCONCELOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia; 
Brasilia: INL, 1974. v.2, p. 17; e RAPM,,n. 16, p. 461, doc. 3. 
COELHO, J. J. Teixeira, op. cit., cap. 8, item 2. 
AHU/MG, codigo 11, cx. 1, doc. 12. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 



Do mesmo documento, poder-se-iam, ainda, destacar dois outros as-
pectos diretamente relacionados corn o cerne do artigo que aqui se esboca. 
0 primeiro aspecto é a enfase que os ministros conferiam a necessidade de 
merce régia para a expulsao do frei Francisco de Menezes, religioso da 
Santissima Trindade, que, segundo eles, se achava naquela regiao "inquie-
tando e perturbando estes povos". 0 juizo das autoridades nao caiu no 
vazio. Como se sabe, o célebre trinitario, ao retornar de Lisboa ao Rio de 
Janeiro, e tendo requerido a Sua Majestade licenca para morar nas Minas, 
viu seu pedido ser rejeitado. Por oficio de 3 de abril de 1710, em resposta 
consulta régia sobre o assunto, Antonio de Albuquerque manifestava-se 
contrario ao intento do religioso. Alias, como ressalta Diogo de Vasconce-
los, antes da volta do correio, isto e, antes que Albuquerque tivesse recebi-
do a carta régia de 22 de agosto de 1710 proibindo a fixacao de fr. Menezes 
em terras de zona mineradora, o governador, motu proprio, ja consumara o 
impedimento". 0 segundo aspecto esta na essencia do despacho, sem data 
e sem que se possa identificar o seu emissor, que, a margem do texto da 
carta, enfatiza serem os frades (e nao os seculares) os religiosos que deveriam 
ser imediatamente expulsos, inclusive porque, dizia a desconhecida autori-
dade, a legislacao régia nesse sentido era antiga. 

0 Estado se apresenta... 

Em termos cronológicos, e na ja referida carta de 9 novembro de 1709 
que D. Joao V, ao nomear Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho como 
governador de Sao Paulo e (de) todo o distrito de minas do ouro, determinava-
lhe que desse toda a ajuda ao arcebispo da Bahia e ao bispo do Rio de Janeiro 
para que fossem "despejados da regiao das minas os religiosos e clerigos que se 
achassem" sem emprego necessario, que fosse alheio ao seu Estado. 

Corn pequena alteracao, de cunho operacional, esta resolucao pratica-
mente reproduzir-se-ia decadas depois, em 21 de fevereiro de 1738, constituin-
do-se no documento n" 39 compilado pelo ouvidor Costa Matoso. A referida 
alteracao prende-se ao fato de, enquanto no primeiro diploma regio, os 
vigarios de vara deveriam ser os responsaveis pela execucao da medida nele 
preconizada, na segunda carta régia, ja em tempos de mais acentuado 
regalismo, seriam os ouvidores de comarcas os encarregados de prenderem 
os eclesiasticos transgressores. 

24' VASCONCELOS, Diogo de. op. cit., v.2, p. 76-77. 
25' RAPM, n. 16, p. 335. Na mesma fonte, sobre o mesmo assunto, vejam-se: p. 395-396, doc. 

14; p. 396, doe. 15; p. 396, doc. 16; p. 396, doe. 17; p. 396, doc. 18; p. 397, doe. 20; p. 398, 
doc. 25; p. 398, cloc. 27. 
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De toda sorte, ja a carta de 1709 atestava o intuito reinol de fazer coal 
que o Estado absolutista portugués se apresentasse de forma ostensiva na re-
giao mineradora, tendo plena consciência de que, também naquela realidade, 
a razdo politica nao devia estar dissociada da razao religiosa. E vice-versa. 
Significa afirmar a relacao entre o advento da legislacao em causa corn a con-
vulsao sócio-politica entdo existente, expressa, por exemplo, na Guerra dos 
Emboabas (1707-1709). 

Em 12 de outubro de 1710, Antonio de Albuquerque escrevia ao rei para 
dar-lhe ciéncia da ineficacia de sua decisao, devido nao so a inadvertencia do 
bispo do Rio de Janeiro relativamente a referida determinacao, como tarnbém 
pela conveniencia do prelado em nao coloca-la em pratica. Diante disso, o 
governador propunha a Sua Majestade que o cumprimento da carta régia em 
pauta passasse a esfera de competencia dos ministros seculares'. 

O documento n" 28 da Coleftio das noticias, datado de 9 de junho de 1711, 
é a resposta ao comunicado e ao pedido de Albuquerque. Nele se evidencia a 
mudanca de postura da Corte, pois, diante das alegadas omissao e conivência 
do bispo carioca, D. fr. Francisco de Sao Jeronimo (1701-1721), D. Joao V 
autorizava o governador a agir contra os eclesiasticos ociosos encontrados no 
territorio da exploracao aurifera, facultando-lhe, se necessario, o uso de meios 
violentos, ao mesmo tempo que estranhava o comportamento do prelado. Seja 
como for, ficaria patente a decisao metropolitana de, ja entao, tributar o clero 
no que respeita aos seus bens fundiarios, aos escravos e ao gado por eles possuido. 

O sucessor de AntOnio de Albuquerque, D. Bras Baltasar da Silveira (1713- 
1717), também tido tergiversou em utilizar-se de ministros seculares para fazer 
executar a vontade régia. Tudo leva a crer, portanto, que durante o bispado de 
D. fr. Francisco de Sao JerOnimo, como também no periodo de se vacante que 
se lhe seguiu (1721-1724), a omissao e o descaso das autoridades eclesiasticas 
abriram espaco para que os governadores da regiao mineradora tivessem do-
minio e arbitrio nas acoes repressoras ao clero considerado desnecessario, seja, 
por exemplo, expedindo ordens de expulsao, como o fez numerosas vezes D. 
Bras Baltasar; seja, de outro lado, admoestando o bispo" ou os vigarios de 
vara 2" pela sua negligencia na matéria. 

Julgando-se zelosos de suas responsabilidades, os governadores de entao 
se indignavam quando suas acoes na•eram reconhecidas ou mesmo eram mal 
interpretadas pelas autoridades reinois". Verdade é que, corn essas postu- 

26. AHU/MG, codigo 21, cx. 1, doc. 20. 
27.  APM/SC, Cod. 9, fls. 115-116 e/ou RAPM, n. 21, p. 579; documento datado de 13/6/ 

1717. 
28. AP1VI/SC, Cod. 9, fls. 79v e/ou RAPM, n. 21, p. 571; docurnento clatado de 27/7/1714. 
29. APM/SC, Cod. 4, ils. 191v e/ou RAPM, n. 20, p. 477; ou ainda, BNM, Mss. 7644, fls. 139; 

clocumentos dataclos de 4/5/1715. BNL, Col. Pomb., Cod. 643, fls. 29-29v; documento 
clatado de Lisboa, a 12/11/1715. 
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ras jactantes, os governadores exorbitaram-se nas avaliaceies, como o fez D. 
Bras Baltasar, que, em carta ao rei, a 28 de maio de 1716, afiancava que 
suas providencias foram tao eficazes que ja existiam poucos frades na regido". 

Constata-se, portanto, que, grosso modo, gradativarnente, os bispos e, 
sobretudo, os vigarios de vara viram-se sobrepostos em suas autoridades, no 
que respeita ao controle sobre o clero, pela atuacao direta dos governadores 
ou, por mando destes, pelos ouvidores de comarcas. Do prirneiro caso, e para 
além de outros fatos históricos nos quais a ingerencia dos governadores se fez 
sentir, registrem-se, corno exemplos, as enérgicas acOes do governador D. Pedro 
de Almeida, conde de Assurnar (1717-1721), relativamente as revoltas do pa-
dre Curvelo, em 1718 3 ', e da de Vila Rica, em 1720'". 

Quanto as admoestacoes aos vigarios de vara ou mesmo a sobreposicao 
as suas funcoes, ilustre-se com a ordem que o mencionado governador (Assumar) 
enderecou, em 12 de julho de 1719, aos ouvidores das comarcas de Vila Rica, 
do Rio das Velhas e do Rio das Mortes no sentido de que expulsassem 
imediatamente das Minas os frades "sem emprego espiritual" e os "clerigos 
mal procedidos"; ou com o edital, ainda de autoria de D. Pedro de Almeida, 
no qual ficara definido que, 15 dias apos a publicacao daquele aviso, "to-
dos os religiosos de qualquer ordem" e "todos os eclesiasticos seculares" da 
area mineradora devessem apresentar "aos ouvidores das comarcas os seus 
titulos", que provassem estarem em condicoes de ai permanecerem, corn o 
prazo de dois meses, sob pena de expulsdo". Ou também corn, as sucessi-
vas repreensoes que, durante o mes de maio de 1720, Assumar dirigiu ao 
vigario da vara da vila do Carmo, em que declarava "que, tendo perdido 
toda a paciencia diante de sua inacdo", marcava o prazo improrrogavel de 
oito dias para a expulsao de todos os frades, e ao vigario da vara de Vila 
Rica estranhava o grande retardamento das medidas contra os religiosos, na 
mesma altura em que aplaudia e cumprimentava o ouvidor da comarca do 
rio das Velhas pelo "aperto rias censuras aos religiosos" e em que, ainda, 
escrevia ao bispo do Rio de Janeiro dizendo-lhe que nao aceitava o alvitre 
do prelado "para expulsar os religiosos mal procedidos, urn a urn", afir-
mando que "é muito raro se encontrar algum que proceda }Dem". Finaliza-
va sua missiva reiterando a D. fr. Francisco de Sao Jeronimo a necessidade 
de que ele ordenasse aos seus vigarios de vara a efetivacao da prisão "de 
todos os religiosos alcancados pelas ordens de El-Rei"". Ou seja, corn 
Assumar a cobranca de impostos aos eclesiasticos constituiu-se em uma acdo 
ostensiva e implementada sem tréguas. 

3o. APM/SC, Cod. 4, fls. 200 e/ou RAPM, n. 20, p. 479; ou aincla, BNM, Mss. 7644, fls. 148. 
31. APM/SC, Cod. 11, fls. 85v-102v e/ou RAPM, n. 24, p. 518-525. 

34. APM/SC, COcl. 11, Os. 230-235 e/ou RAPM, n. 24, p. 669-675. 
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Importa assinalar que nem sempre a atuacao dos ouvidores se mos-
trou livre de acusacCies de exorbitancias ou de abuso de autoridade, caben-
do referir, a guisa de exemplo, dois muito conhecidos casos: as atricoes do 
ouvidor de Vila Rica, Caetano Furtado de Mendonca, corn o vigario geral 
do bispado do Rio de Janeiro, que resultararn na prisdo do ministro secular 
e na sua remocao para Lisboa, onde foi "conduzido a cadeia de Lirnoei-
ro" 35 ; e, anos depois, as desavencas do também ouvidor de Vila Rica, Cae-
tano Costa Matoso, corn as autoridades episcopais, que não so resultaram 
em repreensão ao magistrado, como, ao fim e ao cabo, a instauracdo de 
processo contra si, na sua prisão, e no seu retorno, em definitivo, para o 
Reino, onde, desiludido, nao mais se vinculou ao exercicio de funcoes pnblicas. 

e impöe suas vontades 

As determinacOes metropolitanas no sentido de proibir o estabelecimen-
to de ordens religiosas ou de clérigos sem ocupacdo em atividades espirituais 
integram um conjunto de medidas que o Estado absolutista portugues tomou 
desde o momento em que, no inicio de Setecentos, resolveu estabelecer-se for-
mal e ostensivamente na zona rnineradora. Assim, ao lado da proibicao aqui 
privilegiada, poder-se-iam citar, dentre outras decisOes de identica natureza, 
ordens régias tanto suspendendo o descobrimento de rninas que pudessem existir 
nas vizinhancas dos portos maritinios (1703), como proibindo a atividade 
mineratOria nos distritos da Jacobina, na Bahia (1703, 1714 e 1719), como, 
ainda, proibindo a deslocacdo e, sobretudo, a fixacao de estrangeiros no terri-
tório do ultramar portugues (1707)'''. 

Na origem dessa politica cerceadora e restritiva, estava a firme determi-
nacdo do Estado portugues de combater o contrabando e o descarninho do 
ouro e de estabelecer formas e instrurnentos de pratica tributdrio-fiscal para a 
regiao. Ao mesmo tempo, essa postura obnubilava o reconhecimento, pela 
Metropole, do seu despreparo para, naquela virada de século, enfrentar a nova 
realidade da exploracao econOrnica da sua colOnia na America. Ademais, e 
para ficar em urn Unico, rnas paradigmatico exemplo, no mesmo contexto e 
por idénticas razaes, situa-se e justificou-se a apreensão, em 1 7 1 1, da edicdo da 
obra do padre Antonil, Cultura c opulencia do Brasil por suas drogas e minas. 

Para o efetivo curnprirnento das diretrizes metropolitanas, os administra-
dores das Minas buscavam a colaboracao de seus hornologos sediados nas ca-
pitanias vizinhas. Todavia, enquanto aqueles se jactavarn em informar a 

33 ' RAPM, u. 16, p. 363, cloc. 6; clocumento clatado de 12/5/1744. 
36 HOLANDA, Sergio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: 	, (Dir.) Historia Geral 

da Givilizacao Brasileira. São Paulo: DIFEL, 1960, t.1, v.2, p. 276-277. 
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Lisboa de suas vontades e "do desejo de limpar as Minas de frades e demais 
religiosos", estes, abstendo-se de retórica, quando demandados a fiscaliza-
rem os acessos a regiao mineradora, realisticamente replicavam, como o fez 
o marques de Angeja, respondendo ao conde de Assumar, que tal medida 
era-lhe irnpossivel de adotar, posto ser dificil fiscalizar as estradas que, da 
Bahia, se dirigiam as Minas, "por serem muitas e variadas"'. 

Corn o passar do tempo, a orientacao reinol tornou-se mais contundente. 
Por intermédio das ordens régias de 9 de setembro e de 9 de novembro de 
1723, D. Joao V equiparou os religiosos aos estrangeiros, ordenando ao gover-
nador da capitania, D. Lourenco de Alnieida (1721-1732), que tivesse corn os 
eclesiasticos "o mesmo procedimento (quanto aos estrangeiros), enviando-os 
presos aos seus prelados, para que os castiguem corn toda a severidade. E mais, 
caso os bispos nao agissem, o governador deveria informar ao Rei, "para que, 
conforme a vossa noticia, rnandar ter contra os tais prelados o procedimento 
condigno as suas culpas" 3". Tarnbém aqui a ordem régia nao parece ter tido 
efeito, posto que, nove anos depois, em 5 de julho de 1731, o mesmo governa-
dor, declarava perplexo que tinha "crescido tanto o nnmero de clérigos que 
parece coisa incrivel a multidao" deles existentes na regiao". 

A radicalizacao de postura por parte do Estado corn relacao aos eclesias-
ticos ocorreu quando ficou patente a participacao destes nao apenas no contra-
bando e no descaminho do ouro, como tambérn na refracao dos eclesiasticos 
ao pagamento de impostos e no estimulo a populacao a ter identico comporta-
rnento. Afinal, clero simoniaco, ambicioso e despreparado nao era apanagio 
daquele que acorria a area mineradora. Encontramo-lo por toda a parte, em 
todos os tempos. A questao é que, desde os seus primórdios, nas Minas, a pre-
senca dos eclesiasticos teve, por parte do Estado absolutista portugues, trata-
mento essencialmente politico. 

37. CASA DE CADAVAL, v.2, p. 375-377, doc. 467, sem data. 
38. APM/SC, Cod. 5, fls. 97-97v e/ou RAPM, n. 20, p. 526. APM/SC, Cod. 23; RAPM, n. 

30, p. 176-177 e tarnbérn RAPM, n. 16, p. 396, doc. 18. 
3". AHU/MG, cocligo 1432, cx. 18, ,doc. 38. A parte a maior opressão exercida sobre o clero 

regular, o nOrnero de eclesiasticos sem funcao espiritual definida ou seja, "sem uso de or-
dens", nas Minas Gerais, sempre se rnostrou elovado. Quando o primeiro titular da diocese 
de Mariana, D. fr. Manuel da Cruz (1748-1764), se ernpossou, em 1748, de um total de 435 
eclesiasticos inventariados, 191, ou seja, cerca de 44% deles encontravarn-se apenas "corn 
uso de ordens" (cf. BOSCHI, Caio Cesar. Os leigos e o poder; irmandades leigas e politica coloniza-
dora. Sao Paulo: Atica, 1986. Anexo 17, p. 231). Voltanclo, ainda urna vez mais a Teixeira 
Coelho, dele se ouve o relato de clue, ate mesmo na altura ern que escrevia, isto é, no Ultimo 
quartel do século XVIII, as ordens regias de restriclo a fixacdo de eclesiasticos na regiSo 
nao tinharn "a melhor observancia, porque assistern na Capitania de Minas rnuitos clérigos 
ociosos e innteis que se ocupam em negociayks e quo escandalizam os povos com as suas 
licenciosas vidas e corn as perturbaceies corn que inquietarn o sossego pUblico". Contudo, 
ressalvava: "rnas nao deixarn de haver sacerdotes de boas letras e clue edificarn pela sua 
virtucle" (COELHO, J. J. Teixeira, op. cit., cap. 8, item 14). 
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Instrumentos dessa natureza nao inibirarn o advento de outros mais 
mecanismos que igualmente tinham por objetivo alcancar exito e eficacia 
no cerceamento a presenca de clero supérfluo nas Minas Gerais. Outro nao 
é o motivo pelo qual, por exemplo, através do texto exarado do documento 
n° 38 da Colerao das noticias, o rei de Portugal determinou ao bispo do Rio de 
Janeiro que arbitrasse o rinmero de clerigos de que necessitava cada igreja 
sob a sua jurisdicao, "escolhendo para o servico delas os mais capazes" e 
remetendo ao governador da capitania de Minas Gerais, D. Lourenco de 
Almeida, a lista dos mesmos, e, por exclusao, "mandando sair dessas Minas 
todos os mais" clérigos. No documento n. 43, doze anos depois, a essencia 
dessa resolucao régia se reproduzia, no momento em que D. Joao V orde-
nou ao governador Gomes Freire de Andrada (1735-1763) que, tendo em 
vista a recente visita que o bispo do Rio de Janeiro realizara a Capitania do 
Ouro, elaborasse uma relacdo dos clérigos que havia em cada uma das 
freguesias das Minas, do emprego eclesiastico que nelas tinham, das ocupa-
cOes a que esses clerigos se dedicavam, bern como preparasse um rol no 
qual fossem identificados os demais clerigos que, na linguagem de entdo, 
assistissem na dita capitania. 

As criticas ao comportarnento dos eclesiásticos regulares vinham de todos 
os quadrantes. Ociosidade, dedicacdo (por vezes exclusiva) a negócios não es-
pirituais, licenciosidade, simonia, falta de escrnpulos, exorbitancia na cobran-
ca de emolumentos próprios, participacdo (por vezes liderando-as) em sedicoes 
e insurreicoes politicas, descaminho do ouro, sonegacdo de impostos, refracao 
a tributacao, afrontamento e desrespeito a lei e as autoridades constituidas seao 
acusacOes que, desde sempre, se imputariam aos religiosos na area mineradora. 
Mais: predominantemente, referiam-se aos eclesiasticos regulares. 

Os clerigos e a politica 

As acusacoes contra os eclesiasticos quanto a sua participacão ou mesmo 
a sua lideranca em movimentos insurrecionais se fizeram sentir desde os pri-
meiros tempos. Refira-se como exemplo modelar, na primeira década do sécu-
lo XVIII, o envolvimento de fr. Francisco de Meneses na Guerra dos Emboabas. 
Relembre-se que sua habilidosa atuacdo politica e o seu prestigio eram de tal 
modo ameacadores que, corno assinalado, tendo-se deslocado a Lisboa, a fim 
de pleitear, junto a Corte, indulto para os insurretos, viu-se impedido de retornar 
a regiao mineradora, por expressa proibicao do governador, após este ter obti-
do de D. Joao V previo e pleno consentimento a sua medida. 

Além disso, ao examinar a documentacao daquele periodo, a primeira 
vista, fica-nos a sensac -ao de que eram os regulares os mentores ou os cabecas 
das referidas revoltas. Tanto ordens régias corno bandos e correspondencias 
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dos governantes locais insistiarn em atribuir maior — ou quase exclusivo — 
grau de responsabilidade nas intervencaes politicas aos religiosos regulares, 
no suposto de que estes tinham, na regido em causa, um trânsito mais livre 
e desenvolto do que o de seus homologos seculares (cf. exernplo expressivo 
que se traduz no documento n" 28 da Colefdo das noticias). 

Cumpre, no entanto, verificar que a realidade parece ter sido outra, pois 
os seculares nao se mostraram alheios a atuacdo politica e nem se eximiram de 
chefiar movimentos contestatórios ao jugo portugues ou, quando nada, de re-
pelir ostensivamente determinadas medidas adotadas pelo Estado portugues. 

Se em documentos de 1708 4" e de 1711 4 ', os ministros locais julgavam 
que os frades eram as presencas eclesiasticas mais nefastas naquelas plagas, 
atente-se que, neste ultimo ano, o clero secular dava mostras da potencialidade 
de sua rebeldia. Para o fato de o frade carmelita Sirndo de Santa Teresa ser 
referido corno ator politico de importancia, dado o exercicio que teve das fun-
cOes de secretdrio do insurgente governador Manuel Nunes Viana, rememore-
se que, a favor desse lider e de sua causa, dez anos mais tarde, precisarnente em 
1718, eclodiu a insurreicdo liderada pelo padre Antonio Curvelo, vigario do 
arraial de Matias Cardoso. Este, aliando-se a Manuel Nunes Viana, passou a 
proclarnar a aplicacao da pena de excomunhão a todo "o povo que ouvisse ou 
publicasse os bandos do governador". 0 conde de Assumar, de pronto, desfe-
chou vigorosa e, ao mesmo tempo, ardilosa repressdo ao motim, articulando-
se, para tanto, com inUrneras autoridades locais e regionais e também corn o 
governador da Bahia, o conde de Vimieiro 42 . Em remate, a 15 de dezembro de 
1718, escrevia ao arcebispo da Bahia, sob cuja jurisdicao encontrava-se o im-
petuoso vigário, narrando-lhe a conduta do padre Curvelo e reconhecendo 
que, "entre as pensoes que fazem penoso este governo, a quem quer que o 
ocupe, ndo é menos onerosa a de sofrer os eclesiásticos", e solicitando ao prela-
do punicdo para o padre rebelde'. 

No governo de Gomes Freire de Andrada e, posteriormente, na 
interinidade exercida por Martinho de Mendonca de Pina e Proenca (1736- 
1737), o problema do pagamento dos quintos pelos eclesiasticos ainda se apre-
sentava em aberto. Na altura, mais uma vez, a refracao do clero se evidenciou 
de maneira ostensiva, através de revolta que eclodiu na regido sertaneja ba-
nhada pelo rio Sdo Francisco. A capitaned-la, "contra o juiz de Papagaio, e 
também do que houvera no sitio do Brejo do Salgado, que se estendia ate o 
arraial de Sdo Romdo, aonde entraram dez amotinadores, coisa de duzentas 
pessoas armadas" 44, encontrava-se outro religioso secular, o padre AntOnio 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

AHU/MG, codigo 11, cx. 1, doc. 12. 
Cf. docurnento n. 27 da Golly& de noticias 
APM/SC, Cod. 11, fls. 86-92v e/ou RAPM, n. 24, p. 519-525. 
Idern, ibidern. 
AHU/MG, cOdigo 2843, cx. 36, doc. 52 e também RAPM, n. 16, p. 3999, doc. 28. 
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Mendes Santiago. Revolta, alias, nada despicienda! Na interpretacdo de 
Diogo de Vasconcelos, "a nuvem, pois, carregada, que percorria e ameaça-
va todo o pais, foi rebentar furiosa no S. Francisco. Longinquo e fora de 
mao, foi esse o distrito mais pr.:Trio e talhado para a desordern, ainda mais 
desabrida pelo modo como ali estava organizada a sociedade" -'. 

Vale dizer, entdo, que a questdo da expulsao de clérigos do territOrio 
minerador tinha nitida configuragdo politica, porquanto envolvia e colocava 
em xeque a presenca e, sobretudo, o funcionamento do Estado portugues na 
regiao. Assim é que, se a proliferagdo e a reincidéncia das ordens regias e go-
vernamentais são atestado inequivoco do desdém com que elas eram levadas 
em conta pelos clerigos em geral, quando se tratava de sonegação fiscal ou de 
recusa ao pagarnento de tributos, a acdo das autoridades, via de regra, logo se 
fazia sentir: vinha de imediato e com vigor. Haja vista rid() apenas a célebre 
revolta de Vila Rica (1720), rnas tambem o episOclio da expulsao do padre Joao 
Machado, em 1721, pretexto para que o governador D. Lourerko de Almeida 
pleiteasse junto ao rei a merce de lhe mandar "uma ordem assinada pela sua 
real mao" para que ele a fizesse registrar junto as câmaras municipais. Pleitea-
va tambérn que se ordenasse o despejo, da jurisdicao das Minas, de qualquer 
pessoa que ele, D. Lourerko, entendesse que era "prejudicial neste governo'. 
Suas ponderagoes forarn imediatamente atendidas, conforme se pode ler no 
texto da ordem régia que, em 26 de rnaio de 1722, através do Conselho Ultra-
marino, D. jo -do V encaminhou ao mencionado governador 47 . 

Clerigos e clérigos 

Da leitura desses nitimos paragrafos, ha que ressalvar urn aspecto, nem 
sempre apreendido ou salientado pela historiografia especializada, mas que 
muito importou no advento da legislaçao e na pratica da acdo repressora que a 
ela se seguiu. E que n -ao se pode englobar todos os eclesiasticos sob a mesma 
egide. Conforme assinalado em quase toda a legislac -ao que a época se produ-
ziu, o maior propósito persecutório tinha como alvo o clero regular. A comegar 
pelo fato de, desde sempre, a Coroa ter proibido a fixagdo ou o estabelecimen-
to de ordens religiosas na regiao. 

Também no concernente as punk -Oes aos clérigos infratores, as distingOes 
se fizeram presentes. Assim, nos termos da ordern régia de 23 de outubro de 
1721, enderegada ao governador D. Lourengo de Almeida, mandava-se, no 

45 VASCONCELOS, Diogo de. História Media de Minas Gerais. 3.e.d. Belo Horizonte: Itatiaia; 
Brasilia: INL, 1974, p. 105. 

46' APM/SC, Cod. 23 e/ou também RAPM, n. 31, p. 75-76. 
47' APM/SC, Cod. 23 e/ou tambern RAPM, n. 30, p. 133-135. 



caso de padres seculares ou de outras ordens religiosas, que se Ihes confiscas-
sem "todos os bens que houvessem adquirido, e todo o ouro e escravos, fazen-
do remeter os seus produtos a seus prelados". Sendo os transgressores religio-
sos mendicantes, tais produtos deveriam ser entregues "aos seus sindicos, para 
que os seus superiores as apliquem, para o uso e beneficio de suas igrejas e 
outras coisas 

Na analise da documentacao, fica nitida a distincao que as autoridades, 
tanto as sediadas na Colônia, como as metropolitanas, faziam entre os eclesias-
ticos seculares e os regulares. Apesar de a carta régia de 9 de novembro de 
1709 nao discernir as duas categorias de clerigos, verifica-se que, ate a admi-
nistracao do conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, as ordens régias e de-
mais documentos relativos a expulsao ou a prisdo de eclesiasticos atingiam 
enfaticamente os religiosos regulares, como se observa no documento n. 28 da 
Colefaa das noticias. Na gestao de D. Bras Baltasar da Silveira, tal distincao este-
ve sempre presente. Propugnava aquele governador que a legislacao aqui con-
siderada dever-se-ia aplicar exclusivamente em relacao aos frades; quanto aos 
seculares, entendia que eles eram necessarios na regiao, a fim de apoiarem e 
complementarern o ministério sacerdotal dos parocos 4 q. 

A jurisdicao sobre os eclesiasticos 

Em principio, cercear a presenca e controlar a atuacau do clero nas Mi-
nas Gerais Coloniais da primeira metade do Dezoito não deveria ser tarefa a 

as adidi-VdarddS ali'ihstalada§':' 'CdfifratiO,' cabia aos 
bispos sOb :  cp.jajurisItcao Lsemocoxitrqam aclu glas agas t impleriientar as de-
terminaciaes metropolitanas nesse, sqntido.,.Q:cpit,,eria“ger4.1 5414- 0,Y.eip iogorrer. 

• j'Assim: erque;[ern`12 ;de: outubi4o de , 4710; terido'clité lidaricormos resealdos 
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na Corte, o marques de Marialva apresentara ao rei uma proposta que 
visava permitir a Metrópole ter maior controle sobre o clero na regiao 
mineradora. Em sintese, sobre essa questa°, eram duas as sugestoes daque-
le influente nobre: a criacao, desanexando-o da diocese do Rio de Janeiro, 
de urn bispado prôprio em Sao Paulo ou em "povoacdo que se erigisse para 
capital daqueles distritos", e, complementarmente, a erecdo de paróquias, 
o que permitiria, de imediato e por excludencia, identificar os clerigos su-
pérfluos ou sem oficio declarade 

Os adrninistradores coloniais buscavarn esmerar-se no efetivo cumpri-
mento da orientacao régia e se mostravam frustrados quando seus esforcos 
erarn colocados sob suspeita. Veja-se, por exemplo, a reacao de D. Bras Baltasar 
da Silveira que, em carta de 4 de rnaio de 1715' 2, contestou a acusacao de 
ornissao que o rei lhe fizera chegar através de ordem datada de 27 de janeiro 
do mesmo ano". Para além de rebater tal repreensao, D. Bras se permitia 
expressar o radicalismo corn o qual lidava corn a questdo, expondo, de forrna 
veemente, as medidas que adotara a respeito. 

Como se ye, a atuacdo dos governadores era acompanhada de perto pe-
las autoridades de além-mar. Pela consulta de 13 de junho de 1730, o Conse-
lho Ultrarnarino rnostrava-se desalentado corn a inércia dos bispos e orientava 
o entao governador, D. Lourenco de Almeida, para que procurasse solucionar 
o problerna por interrnédio de ordens dirigidas diretamente aos vigarios de 
vara' 4 . Em 1731, o administrador colonial reiterava a D. Joao V a atitude 

"Parecer do marques de Marialva, sobre as desordens ocorridas nas minas do Rio de Janei-
ro." CASA DE CADAVAL, v.2, p. 62-64, doe. 94. Onze anos se passaram ate que em 6 de 
setembro de 1720, El Rei cientificava o então governador da regiao, o conde de Assumar, o 
seu desejo de criar dois novos bispados na America portuguesa, urn corn sede em Minas 
Gerais, outro em Sao Paulo. Para tanto, naquela oportunidade, solicitava os pareceres do 
arcebispo da Bahia e do bispo do Rio de Janeiro a respeito dessa matéria. Ainda que, mes-
mo neste segundo momento, a proposta em causa nao resultasse, cumpre assinalar que a 
idéia de afastar o clero indesejavel através da criacao de paroquias e, corn isso, ter clara 
definicao dos quadros eclesiasticos na regiao, foi medida recorrente na atuacao dos admi-
nistradores coloniais. Como sabido, a proposta de criacão do bispaclo na regiao mineradora, 
que so se efetivaria em 1745, esteve fortemente veiculada a época da instalagao autonômica 
da capitania de Minas Gerais, em 1720. (cf. RAPM, n. 16, p. 395, doc. 13). Quanto 
estratégia de vincular o nAmero de clerigos necessarios aquele custeaclo pela Folha Eclesias-
tica, consultem-se, dentre outras fontes, a ordem régia de 16 de fevereiro de 1732, enviada 
de Lisboa para o governador, D. Lourenco de Almeida. (cf. documento n. 38 da Golefilo de 
noticias e/ou RAPM, n. 16, p. 398, doc. 25) e a provisão regia (cópia) para a mesma autori-
dade e corn a mesma data (cf. AHU/MG, codigo 1728, cx. 20, doc. 61). 

52. APM/SC, Cod. 4, fls. 191v e/ou RAPM, n. 20, p. 477; ou, ainda, BNM, Mss. 7644, fls. 
139-139v. 

53. APM/SC, Cod. 4, fls. 29v-30 e/ou RAPM, n. 16, p. 394, doc. 7; ou, ainda, BNM, Mss. 
7644, fls. 109-109v; APM/SC, Cod. 9, fl. 50v e/ou RAPM, n. 21, p. 579; APM/SC, 
11, 11. 231-231v e/ou RAPM, n. 24, p 671. 

54. AHU/MG, codigo 1349, cx. 16, doc. 118. 



passiva do bispo do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que sugeria a Sua Majes-
tade advertisse aquela autoridade quanto a necessidade de usar de maior ener-
gia na questão. A resposta de El-Rei veio em 16 de fevereiro de 1732 (cf. docu-
mento n. 38 da ColeCao das noticias), na qual, Sua Majestade, ainda que reconhe-
cendo a inércia ou a ineficácia do milnus episcopal, expressava seu entendi-
mento de que, em prirneira instância, era o bispo a autoridade competente 
para intervir. Nota-se na manifestacdo régia certo recuo que se contrapunha a 
orientacao anteriormente adotada pelo mesmo D. Joao V ou, mais concreta-
mente, pelo Conselho Ultramarino. Seja como for, a Coroa avancava corn 
uma diretriz significativa: a de .que o bispo deveria elaborar uma relacao cir-
cunstanciada do clero necessario ao exercicio do atendimento religioso aos fiéis 
da capitania mineradora e, ato continuo, envia.-la ao governador da mesma, a 
quem competiria apoiar e secundar o prelado na expulsão do clero excedente. 
Por outro lado, relembre-se que, pouco tempo depois, D. fr. Antonio de 
Guadalupe iniciava nova, prolongada e abrangente visita as freguesias de Minas 
Gerais'. 

Porém, no balanco final das acOes aqui abrangidas, é indiscutivel o pre-
dominio ou a supremacia das autoridades civis, fundamentalmente dos gover-
nadores, no trato das questoes religiosas. Convém lembrar que, a sombra do 
Padroado, os bispos coloniais se subordinavam aos ditames advindos da admi-
nistracao metropolitana. Ou seja, exerciam suas funcoes religiosas dentro da 
estrita observância dos interesses do Estado. 

0 clero e o fisco 

Desde os primórdios de sua presenca nas terras minerais, os religiosos, 
sobretudo os regulares, mostraram-se resistentes ao fisco e buscaram meios 
que os isentassern do pagamento de tributos. Por resolucao régia de 27 de 
junho de 1711, a obrigatoriedade de pagamento pelos eclesiasticos não apenas 
se fez explicita, no que respeita aos dizimos da terra, como também sobre o 
direito de sucessao das rnesrnas' 6 . A esta nitima condicao, acrescia-se a exigen-
cia de licenca prévia para a posse das terras. Urn mes depois, a 24 de julho de 
1711, outra determinacao da Coroa estabelecia o imposto sobre os escravos e 
sobre o gado possuidos. Redigida em termos genéricos, sem nenhuma mencao 
explicita a eles, os religiosos julgararn-se dela excluidos 17 . 

33.  Para o trajeto e as freguesias percorridas por este e outros visitadores, veja-se o quadro-resu-
mo estampado in: BOSCHI, Caio César. As visitas diocesanas e a InquisicAo na Colemia. 
Revista Brasileira de História, v.7, n. 14, mar./ago. 1987, p. 183-184. 

36.  APM/SC, Cod. 4, fls. 13; APM/SC, Cod. 5, fls. 28v; e BNM, Mss. 7644, fls. 93. 
37 ' APM/SC, Cod. 4, fls. 14 e/ou RAPM, n. 20, p. 509. 
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Por seu turno, relativamente a atividade minerathria, a presumivel isen-
cao nao se mostrava cabivel. E esta a razdo pela qual, por exemplo, em 15 de 
agosto de 1717, o governador D. Bras Baltasar da Silveira escrevia ao vigario 
da vara de Vila Real (Sabard) manifestando sua estranheza diante da demora 
daquela autoridade eclesiástica na cobranca e no recolhimento do quinto aos 
religiosos'". 

A questao não se circunscrevia as relacoes entre os clerigos e as autorida-
des administrativas (seculares e eclesiasticas). Também as autoridades munici-
pais se faziam porta-vozes do comportamento desrespeitoso dos sacerdotes, em 
matéria de tributacao. Assim e que, em 20 de setembro de 1717, a Camara da 
Vila do Carmo escrevia ao bispo do Rio de Janeiro, solicitando sua intercessão 
para que os eclesiasticos pagassem os quintos por eles devidos, dado ser o clero 
o que menos concorria para tal'". 

Insistia o governador que, entre o clero da regiao, "todos tem (ainda que 
sofisticos) argumentos para não pagar o que se deve, porque e uso inueterado nestas 
minas nao se pagar a ninguem [...] por isso, buscam os subterfigios de direito, não por 
defenderem uma justa causa, mas para encobrir com rebuco de defender o seu 
direito, a sua desobediencia e a sua ma vontade de exibir o que devem"'". 

Pouco depois, a contenda tomava contornos mais graves. Em carta dirigida 
a Sua Majestade, a 20 de novembro de 1717, o governador conde de Assumar 
solicitava orientacao para suas futuras acEies, em virtude das alegativas dos 
eclesiasticos de Sao Joao Del Rei "que moveram a dUvida de nao pagarem (os 
quintos), sendo aqueles que na realidade minerassem"". 

`.. 	'H; I ,"Ifif 	 ?C;f1 
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61  AHU/MG, codigo 63, cx. 1, clod:64. 	I/ 	 Ili. 
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Como se observa, o problema nao se restringia a chavida quanto a 
pertinencia do pagamento; reduzia-se, em particular, a atividade mineratOria. 
Nesse contexto, D. Pedro de Almeida nao aguardou o pronunciamento de 
Lisboa a consulta a esse respeito que para la encarninhara. Havia outro gênero 
de tributo em causa, sobre o qual, supunha o governador, nao cabia contro-
vérsia. Assim sendo, através de carta datada de 6 de maio de 1718, demandou 
ao vigario da vara do Rio das Mortes providencias no sentido do pronto paga-
mento, pelos eclesiasticos sob sua jurisdicao, do imposto sobre a escravaria 
possuida por aquele clero". 

A essência e o torn dessa correspondencia D. Pedro de Almeida reiterou-os 
na ordem expedida a 12 de junho do mesmo me'. Quatro meses depois, exa-
tamente a 31 de outubro de 1718, urna vez mais reportando-se a mencionada 
autoridade da comarca do Rio das Mortes, Assurnar mostrava-se mais incisivo 
na reclarnacao de providencias, indicando que os provedores da Fazenda Real 
poderiam vir a substituir os vigarios de vara na execucao da referida cobran-
cam. Va ameaca a do governador! Tambérn e ainda inelcuas seriam suas 
adverténcias aos quatro vigarios de vara da região, quando, por carta-circular 
de 21 de marco de 1720, deles exigia que se assegurasse a arrecadacao dos 
impostos sobre todos os bens móveis e de raiz que os religiosos possuissern u . De 
nenhum efeito se mostraram os reptos de reprirnendas que o governador ma-
nifestou, no caso de suas ordens nao serem observadas. 

Corn o novo capitao-general, D. Lourenco de Almeida, a situacao não se 
rnodificou. Pouco depois de empossar-se no cargo, a 13 de setembro de 1721, 
escrevia a El-Rei relatando-lhe a recusa dos padres em pagarern os impostos, 
salientando as razöes que os eclesiasticos evocavarn para não faze-1o. Em si-
multaneo, noticiava o movimento contestatório comandado pelo padre Joao 
Machado, tendo a isencao como leitmotiv, e anunciando a prisão que procedera 
do aludido 

Na suposicao de conseguir pôr termo a tao delicada problemAtica, a con-
sulta do Conselho Ultramarino de 1" de fevereiro de 1724 não deixava mar-
gem a ambiguidades ou a hermeneutica dos reiterados textos normativos quanto 
ao pagamento de impostos pelos eclesiasticos°. Finalmente, a 17 de maio de 
1730, nova consulta desse mesmo órgao definia corn clareza a obrigatoriedade 
do pagamento, pelo clero assistente em Minas Gerais, de impostos sobre os 
escravos por ele possuide. 

62. APM/SC, Cod. 11, fls. 32v (fotograma n. 858) e/ou RAPM, n. 24, p. 456. 
63.  APM/SC, UK]. 11, fls. 274-274v (fotograrnas 0. 1350/1351) e/ou RAPM, n. 24, p.461. 

66.  APM/SC, Cod. 23 e/ou RAPM, n. 31, p. 75-76 e RAPM, is. 30, p. 133-134. 
67.  AHU/MG, código 417, cx. 5, doc. 7. 

AHU/MG, código 1372, cx. 16, doc. 82. 
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64.  APM/SC, COd. 11, fls. 65v (fotograma n. 924) e/ou RAPM, n. 24, p. 492. 
65.  APM/SC, Cod. 11, fls. 217-218 e/ou RAPM, n. 24, p. 656-657. 



Dai em diante, pelo menos no que tange ao ouro encontrado na posse 
de religiosos, o valioso metal seria inapelavelmente confiscado, como se le 
no texto de carta enviada ao rei D. Joao V, em 20 de junho de 1731, pelo 
provedor da Fazenda em Minas Gerais, Antonio Berquó Del Rio". 

Controle episcopal: as visitas pastorais 

Pela sua relevancia para a compreensao do tema-titulo deste artigo, ha 
que deter-se urn pouco na analise da importancia das visitas diocesanas, que, pelo 
menos, desde 1703, passaram a percorrer a zona mineradora. Todavia, e a 
partir dos anos 30 do seculo XVIII que, seja pela maior vigilancia exercida 
pelos governadores da capitania, seja, sobretudo, por urna mais sisternatica e 
consequente acao dos bispos do Rio de Janeiro, ha que assinalar uma mudan-
ca de atitude do clero no que respeita ao cumprimento da legislacao restritiva 
aqui contemplada 7". Vários são os documentos que demonstram a preocupa-
(-do dos eclesiasticos de escaparem das penalidades anunciadas ou de procura-
rem se antecipar a aplicagdo das mesmas sobre as suas pessoas. 

Ndo obstante a sempre mencionada atuagdo dos governadores e dos 
ouvidores da Capitania no sentido de Or termo a livre circulacao e as desor-
dens promovidas pelos clérigos, a raido principal dessa nova postura do clero, 
ainda que nao se possa generaliza-la, certamente é o incremento das visitas 
diocesanas, que se realizaram em territOrio mineiro nesse periodo, gerando 
temor e apreensao nos religiosos. Entre 1725 e 1740, D. fr. Antonio de 
Guadalupe, titular da diocese do Rio de Janeiro, na firme determinacao de ter 
real controle sobre o clero, esmerou-se no implemento as visitas pastorais, ten-
do percorrido as terras de Minas Gerais, pelo menos em tres oportunidades: 
1726/1727, 1733 e 1735. Seu sucessor, D. fr. Joao da Cruz (1741-1745), teve 
i&ntico comportamento, realizando dilatada visita as freguesias sob a sua ju-
risdigao entre 1742 e 1745. 0 que o antistite observou certamente nao lhe deve 
ter infundido boas impressoes, posto que, neste ultimo ano, renunciou a rnitra 
e regressou a Portugal'. 

AHU/MG, codigo 1419, cx. 18, doc. 56. 
De acordo corn Carrato, ern 1703, o bispo do Rio de Janeiro, D. fr. Francisco de Sao 
Jeronimo, enviou para a região das minas na qualiclade de visitadores eclesiásticos, os cone-
gos Manuel da Costa Escobar e Gaspar Ribeiro Pereira, clue teriam criaclo as primeiras 
igrejas rnineiras. Cf. CARRATO, Jose Ferreira. As Minas Gerais e os prirnardios do Caraca. são 
Paulo: Nacional, 1963. (Col. Brasiliana, 317), p. 105. Para estuclo clas visitas diocesanas nas 
Minas Gerais, consultern-se tambern, SOUZA, Laura de Mello e. As devassas ecle.siasticas 
da arquidiocese de Mariana: fonte prirnaria para a História das Mentalidades. Anais do Mu-
seu Paulista, 1 33, 1984, p. 65-73; e FIGUEIREDO, R. A. Luciano, SOUSA, Ricardo Martins 
de. Segredos de Mariana: pesquisanclo a Inquisicao mineira. Acervo, Rio de Janeiro, v.2, n.2, 
p. 11-34, jul./dez. 1987. 
BOSCHI, Caio César. As visitas diocesanas e a Inquisicão na ColOnia. p. 183-184. 
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Cabe registrar também que as visitas pessoais dos bispos nao impediarn 
que, em sirnultâneo, prepostos seus, devidamente qualificados, orientados 
e por eles designados para as ditas funcOes, se deslocassem para outras areas 
da regiao mineradora que os prelados nao percorreriam. Nesse trabalho, 
vários forarn os visitadores que se destacararn pelo zelo e empenho corn os 
quais se dedicaram aquela missao, como, por exemplo, o reverendo doutor 
Francisco Pinheiro da Fonseca, norneado por D. fr. Antonio de Guadalupe 
visitador ordincirio de toda esta capitania das Minas, competéncia essa da qual pare-
ce ter-se mostrado a altura, quando se tern em conta a ampla dimensao 
espacial do território por ele percorrido entre julho de 1737 e dezembro de 
1738, tendo realizado seu trabalho "corn rnaiores cuidados e critérios, no 
que concerne a efetiva apuracao de culpas. Enquanto as (visitas) anteriores 
fundamentalmente registravam as variadas manifestacoes do delito de 
concubinato, esta apurou culpas muito rnais diversificadas, inclusive algu-
mas que também eram de alcada e competencia do poder e da justica ci-
vis.[...] A destacar ainda o rigor corn que o visitador em questao exarava 
suas sentencas, haja vista os numerosos inculpados que por ele foram envi-
ados presos para o Rio de Janeiro, em comportamento pouco usual entre os 
visitadores" 72 . Não fosse ele, Pinheiro da Fonseca, notOrio comissario do 
Santo Oficio! 

ConcessOes e inaplicabilidade 

Diante de tao reiteradas deterrninacoes rnetropolitanas, a par da relativa 
eficacia destas, seria natural deduzir que certos eclesiasticos procurassern pre-
caver-se contra o rigor na aplicacao das rnedidas proibitivas em causa. Faziarn-
no de variada forma, das quais aqui mencionam-se exemplos fortuitos. 
Antonio Furtado de Mendonca, padre secular, "capita() da fragata de corn-
boio" da frota que se deslocou de Lisboa para o Rio de Janeiro em marco de 
1721, ainda no Reino, requereu a D. Joao V e dele obteve autorizacao expres-

sa para que o governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha e Albuquerque, 
não o impedisse de "passar dali as minas" 73 . Em 1731, Manuel Machado Dutra, 
clerigo do Habito de SAP Pedro, assistente na freguesia do Ouro Branco, re-
quereu licenca ao governador para passar ao Rio de Janeiro, onde possuia 
fazenda "de bens de raizes e escravos" corn garantia de lhe ser permitido re-
gressar livremente ao seu domicilio. Em despacho datado de 23 de abril de 
1731, em nada tranquilizador para o requerente, o capitao-general do Rio de 

Janeiro era taxativo: "para vir a esta cidade nao lhe é necessaria a licenca, e, 

72
' Idem, ibid., p. 179 e 183-184. 

AHU/MG, cocligo 183, cx. 2, doc. 108. 
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para voltar, querendo, requererd a quern toca" 74. Em 1738, o padre 
Florêncio Alvares Pereira pedia ao rei autorizacao para retornar a Minas 
Gerais, de onde saira por determinacdo episcopal e onde deixara "todos os 
seus bens e fazendas e ainda a arrecadacdo de algumas dividas pertencentes 
as suas irmds e sobrinhas religiosas na cidade de Beja". Em seu favor, decla-
rava-se fiel cumpridor das leis, tendo born procedimento e, sobretudo, sen-
do contribuinte regular no pagamento de impostos, inclusive no da capitacao 
e no do quinto. Solicitava a D. Joao V não apenas a isencao de medidas 
impeditivas ao seu retorno, mas também, e talvez para amenizar seu pleito, 
a concessao "do tempo de tre's anos para dentro deles poder dispor e tratar 
da venda de seus bens corn seguran'ca e menos prejuizo deles" 75 . 

Se é verdade que, neste momento, isto é, ja nos anos 40, pela Kau dos 
bispos, a efetivacao do cumprimento das medidas proibitórias parecia intensi-
ficar-se, ressalve-se que, em determinadas circunstancias, eram as próprias 
autoridades locais a abonarem a conduta de eclesiasticos e a reclamarem a 
inaplicacdo da lei. Foi o que aconteceu em relacao ao padre secular Batista 
Ferreira da Silva, morador em Vila Rica, em 1745, ha mais de trinta anos nas 
Minas Gerais, onde tinha "grandes lavras e nOmeros de escravos", conforme 
testemunhava o próprio governador Gomes Freire de Andrada. Entrementes, 
essa mesma autoridade 'Dem como os oficiais da Camara local atestavam o born 
procedimento e o sossego do requerente, destacando dentre os seus méritos o 
da ajuda financeira que este fornecia para a construclo de um hospital em 
Vila Rica, além de exercer as funcoes de escrivão da mesa da irmandade res-
ponsavel pela edificacao. No entanto, por ordem do bispo do Rio de Janeiro, 
ex vi cle outra de Vossa Majestade, o eclesiastico deveria, o quanto antes, retirar-se 
para o Reino. Nos dizeres exarados nos documentos, as autoridades insistiam, 
porém, que o padre Batista vinha servindo em "diferentes ocupacOes, ajudan-
do muito os seus parocos e senclo benfeitor de muitos capitais e hospital". Em 
11 de maio de 1746, o Conselho Ultramarino, contrapondo-se a determinacdo 
episcopal e, em taltima andlise, a legislacdo vigente, deliberou conceder ao refe-
rido religioso autorizacao para permanecer em Minas Geraism. 

Excecoes e concessizies analogas a anterior continuaram a se fazer. Em 9 
de maio de 1747, carta régia dirigida ao governador Gomes Freire de Andrada 
ordenava-lhe que, pelo seu "born e exemplar procedimento" e enquanto nao 
houvesse causa a se fazer sair da regiao, deixasse ficar em Minas Gerais o 
padre Domingos Pinto, morador na freguesia de Santo Antonio do Rio das 
Velhas Acima, onde era capelao da igreja de Santa Rita, mantida as suas 
exp ens as". 

74' AHU/MG, codigo 2048, cx. 27, doc. 38. 
75' AHU/MG, codigo 2747, cx. 35, doc. 90. 
76' AHU/MG, codigo 3634, cx. 45, doc. 22. 
77' APM/SC, Cod. 10, fls. 83 (fotograrna n. 798) e/ou RAPM, n. 12, p. 340. 
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Em suma, nao obstante a abrangente e sistematica acao do Estado, a 
presenca de eclesidsticos nas Minas Gerais na primeira metade do Dezoito, 
por certo, nao esteve longe daquela identificacao metafbrica com a qual Antonil 
os percebeu, ainda na sua fase embrionaria. Para o arguto jesuita, em meio as 
pessoas que circulavam pelas minas e que tiravam ouro dos ribeiros, os religiosos, 
pela sua intensa movimentacao, se apresentavam "como filhos de Israel no 
deserto". 

A intervenedo estatal, conquanto permanente, nao impediu transgres-
söes, ao mesmo tempo em que, ela própria, proporcionava concessOes. Ade-
mais, como observou Diogo de Vasconcelos, "na confusão de ordens sobre 
ordens, nunca eficazmente observadas, muitas baixaram contra individuos 
nominativamente indicados e estas nao deixaram de enfraquecer as anteriores 
contra a generalidade". 
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78' ANDREONI, Joao AntOnio (Andre Joao Antonil). op. cit., p.264. 
79' VASCONCELOS, Diogo de. Historia an* de. Minas Gerais. v.2, p. 136. 
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