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Nas Gerais do século XVIII, a preocupação da administração colonial estava 

intimamente associada à mineração. Por isso, a Coroa Ibérica portuguesa buscou 

assegurar a manutenção da ordem social e o controle da exploração aurífera e de 

diamantes. 

Considerando a importância desse contexto histórico para compreender as 

relações estabelecidas entre os grupos sociais, ou seja, as populações brancas e 

negras. Nesse texto estará em destaque: o viver nas Gerais; a mulher nos tempos da 

mineração; e como as manifestações culturais religiosas, que se constituem em 

patrimônio cultural imaterial, foram representadas em algumas cenas selecionadas do 

filme “Xica da Silva”. 

 Para tanto, é relevante destacar o que se entende por patrimônio cultural. 

Conforme o artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  

constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: as formas de expressão; os modos de criar, de fazer e 
viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 
objetos, documentos edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

 

Tendo como objeto de análise as manifestações culturais religiosas 

representadas no filme “Xica da Silva”, busca-se apresentar “as formas de expressão” 

e “os modos de criar, de fazer e viver” nas Gerais do século XVIII, procurando expor a 

mentalidade religiosa católica presente nas ações do representante desta instituição e 

dos colonos, e como estas levaram ao preconceito e discriminação raciais, e 

conseqüentemente, à intolerância religiosa. 

 

O viver nas Minas Gerais 

 Segundo SCARANO (2002), a documentação dos Setecentos fornece escassas 

informações sobre inúmeros aspectos do viver diário dos habitantes da Capitania das 

Minas Gerais. Os documentos do período evidenciam que o elemento masculino 
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constituía o grosso da população, enquanto a presença de mulheres, brancas ou não, é 

difícil de detectar, exceto em facetas negativas. A autora enfatiza que as diversas 

categorias de pigmentação da pele estabelecidas no decorrer do tempo têm quase 

sempre relação com as posições socioeconômicas dos indivíduos. Os escravos 

constituíam a categoria mais desfavorecida da escala social. Ninguém ignorava que 

naquela sociedade ser branco já constituía um valor social, sendo as pessoas não-

brancas que atingissem melhor posição econômica consideradas desviantes do padrão 

previamente estabelecido. Os negros, mesmo os nascidos livres e filhos de ministros, 

eram acusados da maior parte dos males que afetavam a região, e os negros - 

escravos ou não -, mesmo que vistos como indispensáveis à vida e ao 

desenvolvimento local, eram encarados como fonte de todos os males. 

 SCARANO (2002) aponta dois aspectos que marcam profundamente o modo 

como o escravo e o negro eram encarados pelos que se consideravam senhores da 

região:  

 1º) a necessidade de mão-de-obra levava-os a proteger os próprios escravos, 

mesmo criminosos; e 

 2º) o temor de revoltas, de ataques de aquilombados e de crimes era sempre 

presente.         

 Especialmente no segundo período dos Setecentos, quando foi mais efetiva a 

exploração do ouro e a extração do diamante se desenvolveu, os assuntos que eram 

mais mencionados e mais preocupavam as autoridades se referiam aos problemas da 

mineração, com ênfase nos escravos, sua eficiência no trabalho, criminalidade e 

desordem, além dos quilombos.  

    GUIMARÃES (1988) evidencia que, apesar de toda a legislação repressiva, as 

fugas e os quilombos persistiram, nas Minas Gerais, ao longo do século XVIII. Fuga de 

escravos, formação de quilombos e mecanismos repressivos voltados a combatê-los 

existiram desde o momento em que se implantou na região o sistema escravista. As 

medidas repressivas compreendiam dois níveis: 

 1º) um nível punitivo preventivo, no qual um conjunto de ordens legais impunha 

penas e sanções severas às fugas, à criação de quilombos ou a qualquer outro tipo de 

ação que favorecesse tais comportamentos por parte dos escravos; e  

 2º) um nível de caça e destruição, no qual um corpo de profissionais (os 

homens-do-mato) tratavam da captura dos fugitivos e da destruição dos quilombos.     
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A mulher no contexto da mineração 

 No cenário de ouro e diamantes também se destaca a figura da mulher. 

Sobretudo no século XVIII, as mulheres trabalhavam, ocupadas na panificação, 

tecelagem e alfaiataria, dividindo essas funções com homens. Tinham exclusividade 

como costureiras, doceiras, fiandeiras, rendeiras, ou exerciam papéis tradicionais como 

cozinheiras, lavadeiras e criadas; ou na mineração, como carregadoras de gamelas. 

Também podiam receber “‘cartas de exame’, uma espécie de diploma que as tornava 

aptas ao exercício legal da função de parteira”. Entre os ofícios de ferreiros, latoeiros, 

sapateiros, pedreiros, carpinteiros e ourives, pouco se vislumbra a presença feminina 

(FIGUEIREDO, 2000, p. 143).  

 FIGUEIREDO (2000) destaca a exclusão da mulher do exercício de qualquer 

função política que lhes garantisse reconhecimento social, bem como na questão da 

propriedade de terras (sesmarias), na qual perdiam com grande diferença para os 

homens. Não obstante, aparecem, com participação respeitável (acentuada a partir da 

crise da mineração e início do século XIX), como roceiras em pequenas propriedades 

arrendadas, criando gado e aves, plantando gêneros alimentícios para o abastecimento 

local, produzindo queijos, aguardente e pão e pagando dízimo à Coroa, com índices de 

10% a 23%. 

 Segundo FIGUEIREDO (2000), em vilas e cidades do Brasil colonial, a presença 

feminina sempre foi destacada no exercício do pequeno comércio ambulante de 

gêneros consumidos a varejo, como doces, bolos, quitutes, mel, leite, pão, frutas, 

polvilhos, hóstias, obreias, mexas, agulhas, alfinetes, fatos velhos e usados, 

concentrando-se nas mulheres chamadas de “negras de tabuleiro”. Sob a 

administração de mulheres, as vendas, geralmente lares de mulheres forras e/ou 

escravas que trabalhavam no trato com o público, multiplicaram-se pelo território 

mineiro, fazendo chegar às populações trabalhadoras toda a sorte de secos (tecidos, 

artigos de armarinho, instrumentos de trabalho) e molhados (bebidas, fumo e 

comestíveis em geral).         

 Muitas vezes, as mulheres congregavam em torno de si segmentos variados da 

população pobre mineira, prestando solidariedade a práticas de desvio de ouro, 

contrabando, prostituição, alcoviteirice e articulação com os quilombos, “enfrentando 

situações adversas em que se misturavam miséria, preconceitos e dificuldades de toda 

ordem” (FIGUEIREDO, 2000, p. 142).      
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 SCARANO (2002) menciona as facetas negativas da presença da mulher nas 

Minas Gerais, como cúmplices de concubinato, prostitutas, feiticeiras, ocultadoras de 

bandidos e de falcatruas. Apesar disso, uma quantidade relativamente apreciável de 

mulheres possuía bens, terras e escravos, fazia testamento, realizava negócios e 

exercia funções consideradas na época como masculinas. Mesmo nas irmandades 

religiosas do período, as mulheres ocupam uma posição numericamente inferior à dos 

homens. Se as mulheres brancas eram desvalorizadas, a situação das negras era 

muitíssimo pior, apesar de existirem registros de algumas proprietárias de escravos e 

outros bens.    

 Desse contexto histórico participa a ex-escrava Francisca da Silva, cuja atuação 

social transgrediu a ordem vigente da sociedade brasileira do período colonial, 

especificamente durante o processo de mineração de diamantes em Minas Gerais. 

  Cena 4 - O contratador João Fernandes se interessa por Chica da Silva e a 

compra do sargento-mor. Chica passa a conviver com o contratador, por meio do 

concubinato. Ao fazer refeição com João Fernandes, uma escrava não lhe serve a 

comida e a trata com desprezo. 

 

 Embora tenha resistido muito a vender sua escrava, da qual também se servia 

sexualmente, o sargento-mor, descobrindo através do filho as mentiras da negrinha e 

consciente de sua traição, entrega a “cachorra e vagabunda” ao contratador. Alegre, 

feliz e satisfeita em seu vestido e chinelos brancos, “roupa de gente”, Chica senta-se à 

cabeceira da mesa de jantar com o contratador. A criada serve uma sopa a João 

Fernandes e ignora Chica. Esta a chama de volta, dizendo que também quer. Ela é 

humilhada pela escrava, que derrama a sopa em seu prato e em sua roupa nova e 

branca. Chica se impôe com firmeza e faz a negra limpar, enquanto João Fernandes 

observa.Como pano de fundo da cena é tocada a música “Chica da, Chica da, Chica 

da, Chica da Silva...”.    

 

 Chica da Silva, logo de início, toma o controle de sua nova vida. Agora não era 

mais “uma peça”, uma mercadoria. Apesar de ter sido vendida pelo sargento-mor ao 

contratador, aspirava a uma posição social privilegiada.  

Para Chica, o “casamento” com João Fernandes constitui-se em uma 

oportunidade de lutar pela ascensão social e financeira e vencer o preconceito racial, o 

mito da supremacia do branco sobre o negro, numa época em que aos negros era 
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expressamente negado o direito de mobilidade social. Nesse período, a união de Chica 

da Silva e João Fernandes fugia aos padrões estabelecidos de casamento. 

A Igreja Católica da Reforma, antes de Trento e sobretudo após 1563, 

procurou defender o matrimônio como sacramento e instituição, visando moralizar os 

costumes das pessoas. A Igreja zelava pelo casamento formal e condenava o 

concubinato, reforçando a indissolubilidade do matrimônio (VAINFAS, 1997, p. 22-23). 

Neste sentido, Chica da Silva e João Fernandes, ao viverem juntos, 

transgrediram o padrão oficial de casamento dos regulamentos religiosos que 

procuravam reger as relações sociais na sociedade escravocrata colonial. O 

preconceito e as práticas discriminatórias de que eles foram alvos, expressaram a 

intolerância das pessoas em relação àquela união, pois a mentalidade religiosa cristã 

influenciava as formas de ver, julgar, agir e posicionar-se naquele contexto histórico. 

Nessa sociedade escravocrata Chica da Silva começou sua luta individual 

quando colocou a escrava no seu devido lugar, tornando-a consciente de que, embora 

ambas fossem negras, estavam ocupando posições sociais distintas.  Esta situação, o 

desprezo da escrava por Chica, demonstrou quanto a mentalidade, os costumes e 

valores da época estavam presentes na população mineira. 

Nessa cena, novamente a música de fundo da cena põe em evidência a 

construção da identidade de Chica na narrativa fílmica quando esta busca se impor 

enquanto sinhá, exigindo o devido respeito.  

 Cena 5 – Em busca de conquista de espaço para além do espaço da casa, 

Chica tenta entrar na Igreja católica, mas não consegue. Por isso pede sua carta de 

alforria a João Fernandes, e ao conseguí-la, retorna à igreja. 

 

 Com a carta de alforria nas mãos e acompanhada por várias mucamas bem-

vestidas, Chica vai à igreja; mas, quando tenta entrar, o padre, rodeado de muitos 

brancos nobres, entre eles o ouvidor-mor, diz que apenas brancos podem entrar no 

templo. Ela protesta e alega que João Fernandes mandara construir a igreja, portanto, 

tem o direito de freqüentá-la. Ela ainda afirma “Eu sei que os escravos não podem 

entrar nessa igreja. Acontece que agora eu sou súdita livre da Coroa portuguesa”. Ela 

entrega a carta de alforria ao padre, que não a deixa entrar na igreja, porém a elogia: 

“Parabéns dona Francisca, mas ainda assim não posso deixar a senhora entrar. Os 

regulamentos da ordem, infelizmente, não permitem a entrada de cativos, só os 

brancos até a sexta geração podem freqüentar esta igreja”. O padre convida a elite 
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branca presente a entrar na igreja e fecha as portas para celebrar a missa, deixando 

Chica do lado de fora. Ela, indignada, diz que a igreja fora construída com o dinheiro de 

seu homem, sendo assim poderia pintá-la de preto por dentro e por fora; e ainda xinga 

as pessoas que a desprezam de “seus merdas”.  

 Observa-se nessa cena que, além de as relações sociais serem bastante 

hierarquizadas, a Igreja Católica procurava disciplinar as ações das pessoas segundo 

os regulamentos religiosos da Colônia, expressando a intolerância.  

HOORNAERT (1998, p. 564-565) relata que a Igreja Católica era uma 

agente de controle social no Brasil colonial. Os padres só podiam vir ao Brasil se 

tivessem licença do Rei, e antes de virem para a Colônia eram investigados 

cuidadosamente. Os clérigos recebiam licença do monarca após passarem por uma 

entrevista pessoal e um juramento de lealdade. 

Na Colônia a Igreja contribuiu para a aceitação do uso da escravidão 

africana na empresa colonial portuguesa, com a justificação teológica que comparou a 

África ao inferno e o Brasil ao purgatório, onde os negros teriam a possibilidade de 

expiar seus pecados (HOORNAERT, 1998, p. 566). 

Essa concepção da Igreja sobre o continente dos povos africanos 

contribuiu para a difusão da distinção entre as populações branca e negra, reforçando 

na América a discriminação racial e exclusão social.  

Nas relações de poder estabelecidas entre a Igreja da Colônia e o Estado 

monárquico português, o segundo buscou submeter os religiosos aos seus interesses e 

objetivos. A Igreja do Brasil não estabelecia comunicação direta com Roma, pois tudo 

passava por Lisboa, devido à obediência à política portuguesa, que monopolizava o 

comércio e a comunicação na Colônia. O Catolicismo, ao ser concebido como a única 

religião oficial do Brasil, era uma devoção religiosa obrigatória (HOORNAERT 1998, p. 

565). 

Dessa devoção religiosa ficavam reservadas aos negros as 

comemorações fora da Igreja, pelas ruas dos arraiais e vilas. Eles mencionam suas 

participações em livros de suas irmandades (SCARANO, 2002, p. 36).  

Verifica-se que na Colônia o Estado e a Igreja buscavam impedir que 

gente de cor, as pessoas negras, se colocassem em posições que lhes parecessem 

incompatíveis com sua situação jurídica, ou mesmo com sua cor. Por isso, procurou-se 

inibir toda e qualquer ostentação desses grupos vista como abusiva. Na lógica do 

escravismo, o ideal das relações senhor-escravo era a aceitação plena de todas as 
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determinações do senhor, por parte do escravo; e quando alguém tentava transgredir a 

ordem, os mecanismos de controle das ações e da posição social do escravo eram 

acionados por representantes do Rei na Colônia.  

Por isso, o padre do arraial do Tijuco não hesitou em fazer uso dos 

regulamentos religiosos de que dispunha para barrar a entrada de Chica da Silva na 

igreja, perpetuando a intolerância religiosa, a hierarquia e a discriminação racial nas 

Minas Gerais, priorizando a manutenção da ordem estabelecida.  

  

 Cena 6 - Chica volta para casa, vai até a barragem e joga a carta de alforria no 

rosto de João Fernandes. Revoltada, diz a João Fernandes que a carta de alforria não 

serve para nada, devendo ele obrigar os brancos a deixá-la participar das celebrações 

religiosas. João promete mandar construir uma igreja só para ela, dentro de um palácio 

com padre particular. Ela afirma: “A Igreja foi construída com o seu dinheiro, quem tem 

que mandar nela é você”. Porém, João Fernandes argumenta: “Mas, cada ordem tem o 

seu regulamento que é feito em Roma, e isto eu não posso mudar, Chica”. Ela, ainda 

inconformada, insiste: “Mas poderia pintá-la de preto por dentro e por fora. Só para 

castigar eles”. 

 

 João Fernandes ao controlar a exploração dos veios descobertos e já semi-

explorados pelo contrabandista Teodoro, enriquecera sobremaneira, e por meio do 

prestígio econômico e político no arraial do Tijuco, procurava satisfazer os desejos de 

Chica. A extração mineral gerava o enriquecimento do contratador, causando 

desconfiança da sociedade mineira em relação às suas ações.  

 Além disso, havia também desconfianças dos negociantes e das 

autoridades locais em relação às negras de tabuleiro, porque eram alforriadas e/ou 

livres vendedoras ambulantes, que transitavam em diferentes espaços. As autoridades 

locais procuravam restringir a ação destas mulheres nas regiões de mineração e 

acusavam-nas de contrabando. Havia uma grande aversão às negras de tabuleiro, 

porque gozavam também de grande popularidade. Elas compravam e vendiam 

produtos nas vilas, roças e arraiais (SCARANO, 2002, p. 16). 

Durante o processo de mineração na Colônia os representantes do 

Estado português procuravam fiscalizar as atividades aqui desenvolvidas. A própria 

Coroa tinha este cuidado até para conceder a ação de religiosos nas regiões de minas, 

nos locais dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, na 
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primeira metade do século XVIII. A atividade missionária era restrita ao alto clero 

secular (HOORNAERT,1998, p. 560).  Ao clero secular caberia a administração dos 

sacramentos, como o batismo, o casamento, a confissão anual da Quaresma, os ritos 

funerários e as missas de sétimo dia; devendo o vigário fazer visitas regulares às 

diferentes capelas, para ministrar os sacramentos à população (HOORNAERT,1998, p. 

563). 

A Coroa portuguesa procurava regulamentar e fiscalizar diferentes setores 

da sociedade colonial, no sentido de evitar práticas irregulares ou ilegais, dentre elas o 

contrabando.  Sendo assim, quando chegaram a Lisboa os comentários sobre o 

enriquecimento do contratador João Fernandes e da conseqüente ascensão social de 

Chica da Silva, a Coroa logo enviou um representante de sua confiança para averiguar 

supostas irregularidades no Tijuco. Isso se verificará posteriormente, na análise das 

cenas que representam a chegada do Conde ao Brasil. 

 

 Cena 7 - Chica com sua embarcação navega em seu “mar”.  

  Chica, ao ter sua imagem retratada por um pintor, é questionada por um artista 

presente no salão em que estava, que lhe pergunta se conhece o mar e Chica 

responde que não. Então o artista lhe sugere a construção de um “mar” para ela. Chica 

se anima e pede a João Fernandes um “mar”, argumentando que nunca havia saído do 

arraial e, portanto, não conhecia o mar. Em princípio, João Fernandes resiste ao pedido 

e afirma que o momento não é propício, porque não quer que a Coroa portuguesa 

suspeite de seu enriquecimento; mas acaba cedendo ao pedido de Chica. João 

Fernandes mandou construir o “mar” por meio da mudança do curso do rio, e também 

uma embarcação para Chica. Depois de tudo pronto ocorre festejo no arraial, com 

fogos em saudação a Chica da Silva em sua embarcação, que navegava no “mar”. No 

acontecimento a elite mineira se faz presente, mesmo contrariada. A embarcação 

navega com Chica da Silva como uma grande dama da Corte, escoltada por muitas 

mucamas, e o  modelista-costureiro. João Fernandes e a elite observam Chica, 

aplaudindo-a e acenando com lencinho, enquanto Chica afirma que o “mar”  é chato. 

Entretanto, a população mineira presente no festejo, ao mesmo tempo em que bajula 

João Fernandes, critica os presentes dados a Chica pelo contratador. Afirmam que 

João Fernandes está se expondo demais, e que se em Lisboa as pessoas soubessem 

o que ele havia feito para aquela “preta”, seria um horror. Comentários levantam 

suspeitas sobre enriquecimento de João Fernandes.  
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Considerações finais 

 As imagens selecionadas do filme “Xica da Silva” permitiram ressaltar as 

manifestações culturais religiosas nas Gerais do século XVIII.  As “formas de 

expressão” e os “modos de criar, fazer e viver” daquele período estavam permeados da 

mentalidade religiosa cristã.  

Isso fez com que Chica da Silva e o contratador de diamantes João Fernandes 

fossem alvos de críticas e julgamentos, que contribuíram para o preconceito e 

discriminação raciais, e a intolerância religiosa. 

Nesse sentido, a produção cinematográfica “Xica da Silva” possibilitou o estudo 

e análise das manifestações culturais religiosas daquela época. Considerando que o 

filme é uma fonte de pesquisa e recurso pedagógico no ensino de História, este poderá 

propiciar ao profissional da Educação na Educação Básica, a reflexão sobre as 

manifestações culturais religiosas e a intolerância expressas no período do Brasil 

colonial. 

 

Referências 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília , DF: 1988. 

FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). 
História das mulheres no Brasil. 3. ed. - São Paulo: Contexto, 2000, p. 141-185.   
 
GUIMARÃES, Carlos Magno. A negação da ordem escravista: quilombos em Minas 
Gerais no século XVIII. São Paulo: Ícone, 1988 (Coleção Malungo, Ensaio).    
 
HOORNAERT, Eduardo. A igreja católica no Brasil colonial. In: BETHELL, Leslie (org.). 
História da América Latina colonial. 2. ed. Trad. Maria Clara Cescato. SP: Ed. da 
USP; Brasília, DF: Fundação Alexandre Gusmão, 1998. v. I, p. 553-568. 
 
SCARANO, Julita. Negro nas terras do ouro: cotidiano e solidariedade século XVIII. 
2. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Brasiliense, 2002.  
 
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e a Inquisição no 
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
 
 

 


