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GRUPOS ÉTNICOS E SOCIABILIDADE CONFRARIAL: ASPECTOS DA 

LUTA SOCIAL DOS PARDOS NA VILA RICA SETECENTISTA 

 

Daniel Precioso* 

 

Introdução 

 A descoberta do ouro, no ocaso do Seiscentos, conferiu uma nova dimensão 

político-administrativa ao Centro-Sul da América portuguesa. Os ermos Sertões dos 

Catagüases, em poucas décadas, receberam um contingente populacional de grande 

vulto. Atraídos pelas chances de enriquecimento rápido e pela esperança de uma vida de 

fausto, colonos de outras capitanias e mesmo reinóis deslocaram-se rumo às Minas. 

Inquietos e pouco acomodados, os primeiros colonos mineiros, ainda na primeira 

década do século XVIII, envolveram-se no conjunto de escaramuças entre reinóis e 

paulistas conhecido como Guerra dos Emboabas (1708-1709). Visando instaurar o 

arcabouço fiscal lusitano na região, D. João V enviou, em 1711, um mandato ao então 

governador da Capitania de São Paulo e Minas, Dom Antônio Albuquerque e Carvalho, 

para a criação das três primeiras vilas mineiras: a Vila Real de Sabará, a Vila do 

Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo (elevada, em 1745, à Leal Cidade Mariana) e a 

Vila Rica de Albuquerque (posteriormente, Vila Rica do Ouro Preto). Em 1713, foi 

criada a Vila de São João Del Rei e, em 1714, a Vila do Príncipe (Serro) e a Vila Nova 

da Rainha (Caeté). No ano seguinte, foi criada a Vila de Nossa Senhora da Piedade 

(Pitangui). Finalmente, em 1717, foi criada a Vila de São José Del Rei (Tiradentes). A 

década de 1710 foi marcada, portanto, pela instauração do poder local nos nascentes 

arraiais mineiros das quatro comarcas (Vila Rica, Rio das Velhas, Rio das Mortes e 

Serro Frio), que surgiram de forma abrupta e improvisada. A instalação das Casas de 

Câmara e Cadeia e do Pelourinho representavam simbolicamente a presença do poder 

político na região e uma tentativa mais aguerrida, por parte da Coroa, de acomodação de 

seus vassalos mineiros. 
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 Em 1720, potentados como Domingos Paschoal da Silva amotinaram-se contra a 

instalação das Casas de Fundição em Vila Rica. A Revolta de Vila Rica, como ficou 

conhecida, teve seu desfecho com a prisão e a execução de seu principal publicista, o 

reinol Felipe dos Santos. Mito e realidade se imiscuem no relato da revolta, cuja 

principal fonte consiste no discurso histórico e filosófico escrito por Dom Pedro de 

Almeida e Portugal, o Conde de Assumar, governador que reprimiu com violência o 

motim, julgando sumariamente com pena máxima um homem português, sem consulta 

prévia da Coroa ou dos conselheiros reais1. Ao que nos interessa, a revolta anti-fiscalista 

reverberou na Corte e, indiscutivelmente, esteve diretamente atrelada à separação da 

Capitania das Minas do Ouro da Capitania de São Paulo. Vila Rica foi escolhida, não 

fortuitamente, para sediar o governo da nova Capitania. Ao longo do século XVIII, os 

colonos mineiros tornaram a se levantar contra os desmandos de uma obtusa Coroa 

portuguesa, sequiosa pela arrecadação dos metais e pedras preciosas que eram 

arrancados das entranhas das encostas dos ribeirões. Basta lembrar o Motim de Pitangui 

(1720), os Motins do Sertão do Rio São Francisco (1736) e a Conjuração Mineira 

(1788-9)2. 

 A correspondência trocada entre o governador Dom Lourenço de Almeida e o 

Conselho Ultramarino, na década de 1720, demonstra que a Coroa portuguesa buscava 

levar a termo políticas que visavam acomodar os colonos. A falta de famílias, nas 

Minas, afigurava, aos olhos do Rei, do governador e dos conselheiros reais, como um 

dos seus principais problemas. Acreditava-se que, por não terem laços de parentesco 

forçado e uma vida marital regular e oficializada perante a Igreja, os colonos viveriam 

de forma errante, proliferando a prática do concubinato e engendrando uma camada de 

mestiços de branco com preto em pontencial, fatores que, quando agregados, 

ocasionavam toda sorte de desregulamentações, conflitos e insubmissões3. A falta de 

mulheres brancas, a presença marcante de negros e o comportamento libertino dos 

                                            
1 Cf. Laura de Mello e SOUZA (org.). Discurso Histórico e Político sobre a Sublevação que nas Minas 
Houve em 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994. 
2 Sobre o assunto Cf. Carla Maria Junho ANASTASIA. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas 
na primeira metade do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998; Luciano Raposo de Almeida 
FIGUEIREDO. Revoltas, fiscalidade e identidade colonial na América Portuguesa: Rio de Janeiro, Bahia 
e Minas Gerais, 1640-1761. São Paulo: Tese (Doutorado em História) – FFLCH/USP, 1996. 
3 Sobre haverem casamentos nestas Minas. Revista do Arquivo Público Mineiro (RAPM). Ano XXXI, 
1980, p. 110. 
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colonos4 eram elencados como os principais índices da má vida nas Minas, bem como 

os motivadores das sublevações, motins e revoltas mineiras coloniais. Uma portentosa 

perseguição às gentes de cor foi instalada, atingindo o cume em 1731, quando a Coroa 

autorizou a formação de uma Junta de Justiça, a quem outorgava direitos e concessões 

de julgar e executar com pena de morte negros, mulatos, bastardos e carijós5. Em 

sentido análogo, tentou-se balizar a ascensão dos ilegítimos (entenda-se mulatos), 

impedindo que estes chegassem à ocupar cargos na governança municipal, proibidos à 

indivíduos de ascendência africana em até quatro graus6. Pensou-se até em proibir o 

direito de herança aos mulatos, o que não foi levado à lume, mas demonstra a que ponto 

chegou a perseguição a esses indivíduos7. 

 Não obstante, o discurso das elites coloniais e das autoridades locais, regionais e 

metropolitanas exagerarem o caráter caótico da sociedade mineira, a sua feição 

incorporou certa fluidez e contradição. Marco Antonio Silveira, que trabalhou as 

devassas do Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (AHMI), assinalou o caráter 

conflituoso do viver em Minas Gerais durante o século XVIII. De acordo com o 

historiador, salta-nos aos olhos a luta diária dos colonos para distinguirem-se 

socialmente dos demais, numa tentativa malograda de conformar-se socialmente em 

uma sociedade cujas bases de ordenação social eram díspares, indistintas e flutuantes 

durante todo o período colonial. Afirmando o estado de formação da sociedade mineira 

setecentista, Marco Silveira pintou uma sociedade perpassada por critérios estamentais 

de Antigo Regime e pela importância crescente do dinheiro, fatores que tornaram dúbias 

as bases de estratificação social. Nesse sentido, inserida em um contexto mais 

abrangente de crise das sociedades coloniais em fins do Antigo Regime, a sociedade 

mineira tentaria incansavelmente lançar suas bases identitárias, debatendo-as sem lograr 

o efeito desejado8. Laura de Mello e Souza, em estudo clássico sobre a pobreza mineira 

                                            
4 O jesuíta André João Antonil, um dos primeiros cronistas das Minas, relatou a prática corrente entre os 
colonos da compra de uma mulata cativa para com ela produzir os maiores escândalos. Assinalou, ainda, 
a lendária predileção dos mineiros pelas negras Mina, calcada na crença de que os que com elas se 
amasiassem teriam sorte na mineração. André João ANTONIL. Cultura e Opulência do Brasil por suas 
Drogas e Minas. São Paulo: EDUSP, 1982. 
5 Junta de Justiça para a imposição e execução da pena de morte aos Negros, Bastardos, Mulatos e 
Carijós. RAPM. Ano IX, 1904, pp. 347-8. 
6 Marco Antonio SILVEIRA. Aspectos da luta social na colonização do Brasil: crioulos e pardos forros na 
Capitania de Minas Gerais, Mariana: mimeo, 2007. 
7 Sobre não herdarem os mulatos nestas Minas. RAPM. Ano XXXI, 1980, p. 112. 
8 Marco Antonio SILVEIRA. O Universo do Indistinto. Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas 
(1735-1808), São Paulo: Hucitec, 1997; Marco Antonio SILVEIRA. Sociedade. In: Ângela Vianna 
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durante o século XVIII, assinalou a coexistência do fausto do ouro com um quadro de 

carestia geral, cujas crises de abastecimento de alimentos que assolaram a região nos 

primórdios da ocupação territorial são os exemplos mais emblemáticos9. Em um 

contexto geral de miséria, a busca por distinção social tornou-se uma verdadeira 

obsessão dos colonos mineiros. Dentre os grupos que buscaram aceitação e 

reconhecimento social, talvez o dos pardos seja o que com mais ardor se lançou a essa 

empreitada. As devassas manuseadas por Marco Silveira não deixam dúvidas a esse 

respeito. 

 Nesse clima de instabilidade e de incerteza, as associações religiosas de irmãos 

leigos tornaram-se o esteio ou a base de uma sociedade sequiosa por auxílio espiritual e 

caridade social. Para além dos efusivos rituais de morte barroca, que sufragavam as 

almas do irmãos defuntos, garantindo uma “boa morte” e encaminhando-as ao reino 

celeste, essas associações consistiram em locus privilegiado de associação dos diversos 

grupos étnicos10, que, não raro, vociferaram a luta pela busca de distinção e de 

identidade. Nesse sentido, a comunicação presente tem por objetivo o estudo da relação 

entre o espírito associativista dos homens pardos, canalizado pela Confraria de S. José 

dos Bem Casados de Vila Rica, e a luta social por eles empreendida para distinguirem-

se socialmente dos demais homens livres de cor. Para realizar essa pesquisa, foram 

consultadas fontes de fundos diversos: testamentos e inventários port-mortem do 

Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência de Ouro Preto (AHMI) e do Arquivo 

Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM), livros da irmandade dos pardos 

do Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto (APNSP) e 

documentos avulsos do Conselho Ultramarino referentes à Minas Gerais. 

 

Religiosidade, assistencialismo e irmandades mineiras coloniais 

 A religiosidade esteve presente em Minas desde os primórdios da ocupação 
territorial dos bandeirantes, no ocaso do Seiscentos. 

                                                                                                                                
BOTELHO; Adriana ROMERO (dir.). Dicionário Histórico das Minas Gerais – Período Colonial, Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004. 
9 Laura de Mello e SOUZA. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII, 2º ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985. 
10 “Os grupos étnicos são categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios atores e, assim, 
têm a característica de organizar a interação entre as pessoas”. Fredrik BARTH. Grupos étnicos e suas 
fronteiras. In.: Philippe POUTIGNAT; STREIFF-FENART. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos 
étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth (trad.), São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1998, p. 189. 
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 No tempo em que caminhos e picadas eram abertas ou usurpadas de rotas 

milenares fixadas pelos nativos11 nos sertões do Centro-Sul da América portuguesa, a 

religiosidade fazia-se notar ora nos sons das comitivas que marcavam o romper da 

aurora com as rezas das ave-marias, ora no ofício realizado a cada manhã frente aos 

oratórios antes das comitivas partirem caminho adentro. Já em 1696, a “primeira missa” 

teria sido celebrada pelo Pe. Canjica às margens do Ribeirão do Carmo, num 

acampamento bandeirante, cena que refletiu o símbolo do sacerdócio e da fé que se 

estabeleceriam em Minas12. 

 Na medida em que o ouro brotava das encostas dos ribeirões, os aventureiros 

desbravadores do inóspito território logo tratavam de erguer rústicas capelinhas de pau-

a-pique13, atendendo pela escolha do material ao caráter efêmero da ocupação nesta 

primeira fase de povoamento. 

 Ávidos por enriquecimento fácil, aventureiros de toda espécie concorreram para 

a região atraídos pelo eldorado mineiro14. Afluiu para lá grande contingente de reinóis e 

colonos oriundos de outras regiões, que buscavam afazendar-se e, posteriormente, 

retornar a sua pátria mater. Vencida a primeira fase de euforia, a instabilidade da 

empresa mineratória e a fugacidade do ouro que se tornava cada vez mais esquivo no 

decorrer do tempo, muitos se acomodaram na região e lá fizeram vida. Arrefecidos os 

ânimos com a desilusão gerada pela “execrável fome do ouro”, os que para aquela 

região convergiram viram-se impelidos a ocuparem profissões diversas da de mineiro, 

engendrando uma camada de trabalhadores livres em potencial. A derrocada das 

construções que atendiam ao caráter provisório de que se valeram os “primeiros 

povoadores” das Minas deu lugar, a partir dos anos de 1740, a uma arquitetura que pela 

solidez de seu material – as rochas (principalmente, a canga, o quartzito e a pedra-

sabão) – denotava por si só o enraizamento da população15. 

                                            
11 Renato Pinto VENÂNCIO. Caminho Novo: a longa duração. Varia História. Belo Horizonte: 
Departamento de História da FAFICH/UFMG, n.º1, 1985, pp. 181-189. 
12 José Ferreira CARRATO. Igreja, Iluminismo e escolas mineiras coloniais. São Paulo: Cia Ed. 
Nacional, 1968, p. 28. 
13 Sylvio de VASCONCELLOS. Arquitetura, Arte e Cidade – textos reunidos. Belo Horizonte: BDMG 
Cultural, 2004, p. 25. 
14 Sobre o papel do mito do eldorado no imaginário do colono português Cf. Sérgio Buarque de 
HOLLANDA. Visão do Paraíso –  Os motivos Edênicos no Descobrimento e na Colonização do Brasil. 
São Paulo: Brasiliense, 2000. 
15 Sylvio de VASCONCELLOS. Op.cit, p. 100. 
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 Frente à instabilidade que caracterizava o viver nas Minas do ouro, foram 

desenvolvidas formas de assistencialismo e auxílio mútuo. Estas tiveram como centro 

propulsor as associações religiosas de irmãos leigos. À tradicional religiosidade trazida 

pelos colonos oriundos das mais diversas regiões da Colônia e do Reino aliou-se o 

ímpeto mutualista gerado pelas precárias condições de sobrevivência na região. A 

omissão do Estado, a inconstância da atividade mineratória, as crises de abastecimento 

de gêneros alimentares, a hostilidade dos gentios e quilombolas, as doenças que 

acometiam a população e ceifavam um sem número de vidas, o isolamento territorial e o 

ouro bateado penosamente e cada vez mais fugidio criaram campo profícuo para o 

desenvolvimento de formas de assistencialismo. Como notou Caio César Boschi, em 

Minas, as irmandades antecederam o Estado e a Igreja enquanto instituições, sendo “[...] 

responsáveis diretas pelas diretrizes da nova ordem social que se instalava”16. 

 A origem dessas associações de irmãos leigos remonta à Idade Média, que “[...] 

presenciara o desabrochar de numerosas comunidades fraternais”17. Cabe lembrar que 

as confrarias medievais remontam aos ofícios, porém, naquelas o caráter devocional era 

o fator essencial, enquanto nestes eram os encargos profissionais (haja vista a 

compulsoriedade das normas que davam tom a essas agremiações de mesteres e o 

protecionismo laboral de que se valiam). A bula papal de Urbano IV (1264), que 

estabeleceu a festa do Santíssimo Sacramento, consiste no marco inaugural das 

irmandades18. Em Lisboa, no século XV, estava devidamente instalada aquela ordem, 

congregando apenas os homens brancos de cabedal. Seguindo a tradição portuguesa, as 

matrizes mineiras erigidas no alvorecer do Setecentos pertenceram ao mesmo orago. 

 Atento à estratificação racial da sociedade mineira setecentista, Fritz Teixeira 

Salles a cotejou com o advento das irmandades, apresentando uma periodização para o 

fenômeno confrarial baseada em quatro etapas fundamentais: a primeira (1700 a 1720) 

apresenta uma sociedade estratificada nos pólos senhor/escravo; a segunda (1720 1 

1740), o aparecimento dos pretos forros, mulatos e pardos; a terceira (1740 a 1780), a 

fragmentação do grupo dos mulatos e pretos forros em vários sub-grupos e da camada 

                                            
16 Caio César BOSCHI. Os Leigos e o Poder (irmandades leigas e política colonizadora em Minas 
Gerais). São Paulo: Ática, 1986, p. 23. 
17 Caio César BOSCHI. O Assistencialismo na Capitania do Ouro. Revista de História. São Paulo: USP, 
n.º116, 1985, p. 26. 
18 Fritz Teixeira SALLES. Associações Religiosas no Ciclo do Ouro. Belo Horizonte: Imprensa da 
Universidade de Minas Gerais, 1963, p. 29. 
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dirigente em, pelo menos, dois sub-grupos; e, a derradeira (1780-1820), de decadência 

econômica e reaglutinação da sociedade em três escalões – senhores, escravos e 

camadas intermediárias. No tocante à “evolução tipológica” destas associações, a 

divisão do Dezoito mineira apresenta o seguinte quadro: o período inicial denota o 

florescimento das matrizes do Santíssimo (que congregavam os homens brancos) e das 

capelas do Rosário (que reuniam os escravos); o período seguinte aponta o surgimento 

das novas irmandades (reunindo pretos forros, mulatos e pardos) que passaram a ocupar 

os altares laterais das matrizes; a terceira etapa demonstra a criação de inúmeras 

confrarias (de pretos forros, pardos e brancos), consistindo ainda na fase em que as 

irmandades abandonaram os altares laterais e se lançaram à construção de suas capelas 

particulares; ao cabo, a última fase engloba a decadência das irmandades, que, abatidas 

pela perda da pujança econômica, permitiram o refortalecimento das matrizes19. 

 No primeiro período Vila Rica contava com as seguintes irmandades: Nossa 

Senhora do Rosário do Pilar, Rosário de Santa Efigênia de Antônio Dias (ambas de 

pretos), Rosário do Alto da Cruz (era de brancos, que dela saíram em 1743, expulsos 

pelos pretos, a fim de se fixarem na Capela do Pe. Faria como Rosário dos Brancos) e as 

do Santíssimo Sacramento das matrizes (essas de brancos)20. Nesta fase, não havia 

irmandades de pardos, o que demonstra um processo de polarização senhor/escravo. A 

região ainda não experimentara a intensa miscigenação que caracterizaria a sociedade 

no período subseqüente – no qual se erigiu a Irmandade de São. José, consistindo na 

primeira associação religiosa de irmãos leigos que reunia homens pardos em Vila Rica. 

 

A qualidade parda: entre a cor e a reputação social 

Em Minas Gerais, durante o período colonial, o concubinato foi uma prática 

corriqueira. Em uma sociedade composta majoritariamente por homens, a escassez da 

mulher branca acarretou uma prática generalizada dos “tratos ilícitos” entre homens 

brancos livres e mulheres de cor, escravas ou forras. Na proporção em que o século 

avançava, a população mestiça crescia, engendrando uma ampla camada de mulatos e 

negros forros. Segundo Júnia Ferreira Furtado, a sociedade mineira “[...] apresentou 

uma diversidade e uma miscigenação muito maior do que as sociedades escravistas do 

                                            
19 Fritz Teixeira SALLES. Op.cit, pp. 31-37. 
20 IDEM. Ibidem, p. 32. 
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litoral brasileiro, do Caribe e do sul dos Estados Unidos”21. Para dar conta dos frutos 

desses encontros foi criada uma infinidade de termos raciais para a designação dos 

mestiços, dentre os quais, os mais freqüentes eram mulatos, cabras e pardos. 

No caso dos pardos, a mestiçagem não era o único aspecto levado em conta para 

o emprego da terminologia. Como salientou Russell-Wood, “[...] para determinar a 

posição de uma pessoa, mesmo exclusivamente dentro dos parâmetros estreitos da raça, 

era essencial levar em conta fatores adicionais de grau variável de tangibilidade: 

riqueza, posição social, comportamento”22.  

Assim, apesar da infinidade de termos raciais forjados no intuito de classificar os 

mestiços, pode-se afirmar genericamente que a sua denominação variava em função de 

duas categorias fundamentais, mulato e pardo. Ademais, em uma sociedade em que 

recaía sobre os mestiços (e não sobre os negros) a pecha de portadores de atributos 

aviltantes, tais como preguiça, desonestidade, deslealdade e arrogância etc, se os 

indivíduos moralmente aceitáveis recebiam o nome de pardos, comumente as 

autoridades se referiam aos mestiços com a alcunha de mulatos23. 

Peter Eisenberg, estudando as alforrias em Campinas no século XIX, ressaltou 

que as designações mulato e pardo não aludiam sempre à cor da pele, mas também 

serviam para identificar o indivíduo livre de ascendência africana. Assim, os rebentos de 

ventre forro seriam livres e atenderiam pela qualidade parda24. Na concepção de Hebe 

Mattos, que consultou a coleção de processos cíveis e criminais do Sudeste Escravista, 

“[...] a designação de pardo era usada, antes, como forma de registrar uma diferenciação 

social, variável conforme o caso, na condição mais geral de não-branco. Assim, todo 

escravo descendente de homem livre (branco) tornava-se pardo, bem como todo homem 

nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência africana - fosse mestiço ou 

não”25.  

                                            
21 Júnia Ferreira FURTADO. Pérolas Negras: mulheres livres de cor no Distrito Diamantino. In: ___. 
Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino 
Português. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, pp. 81. 
22 A. J. R RUSSELL-WOOD. Escravos e libertos no Brasil colonial (trad.), Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005, p. 47. 
23 IDEM. Ibidem, p. 49. 
24 Peter L EISENBERG. Ficando Livre: As Alforrias em Campinas no Século XIX. In.:___. Homens 
Esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil - séc. XVIII e XIX. Campinas: Editora da Unicamp, 
1989, pp. 269-270. 
25 Hebe Maria MATTOS. Das Cores do Silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste Escravista - 
Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, pp. 29-30. 
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Nesse sentido, a hierarquia racial reservava aos pardos livres, fossem ou não 

efetivamente mestiços, uma inserção intermediária. No mesmo caminho, Sheila Faria 

afirma que, segundo os registros paroquiais de Campo dos Goitacazes, a partir da 

primeira geração de filhos de uma escrava forra, os filhos eram pardos26. Observa-se, 

assim, um movimento na historiografia de revisão da idéia de que o termo pardo era 

utilizado (no período colonial e no século XIX) apenas como referência à cor da pele 

mais clara do mestiço, para a qual se usava preferencialmente a designação de mulato. 

 

A sociabilidade confrarial dos pardos em Vila Rica 

Nas Minas Setecentista as denominações branco, pardo e preto eram as mais 

freqüentes na correspondência oficial, sendo que a expressão pardo poderia ser alterada 

para mulato, cuja carga semântica denota a vileza e o defeito do mestiço27. A 

ambigüidade e a fluidez da terminologia forjada para a hieraquização racial das pessoas 

livres de ascendência africana demonstram que a palavra pardo marcava um lugar social 

intermediário, caracterizado pelo seu caráter excepcional em uma sociedade racialmente 

estratificada em pólos opostos do espectro racial: branco e preto. Em outras palavras, a 

posição dos libertos de cor foi mal definida, ambígua e oscilante durante todo o período 

colonial.  

Partindo da premissa de que a designação racial de uma pessoa dependia do 

próprio indivíduo, bem como da época, da região e do observador, analisaremos a 

sociabilidade confrarial dos pardos de Vila Rica, principalmente durante a segunda 

metade do século XVIII, período em que os dados aferidos com a pesquisa documental 

abundam. É digno de nota o fato de que, no caso das irmandades de pardos, eram os 

próprios confrades que adotavam essa designação28. Deste modo, procurar-se-á discutir 

as questões que envolvem a produção da hierarquização racial em Vila Rica, 

salientando as estratégias de “branqueamento”29 forjadas pelos confrades para 

                                            
26 Sheila de Castro FARIA. A Colônia em Movimento - fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 135. 
27 A. J. R. RUSSELL-WOOD. Op.cit, p. 49. 
28 Nesse sentido, a noção de grupos étnicos de Fredrik Barth é salutar, pois ressalta a identificação de um 
“nós” (insiders) em contraposição a um “eles” (outsiders), ensejando categorias de auto-atribuição e 
identificação realizadas pelos próprios atores a fim de organizar a interação deles para com as demais 
pessoas da sociedade. Fredrik BARTH. Op.cit, p. 189. 
29 O temo “branqueamento” é utilizado para matizar a busca de reconhecimento e aceitação social pelos 
homens livres de cor na sociedade colonial. Não se deve confundi-lo com o ideal político de 
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superarem a fria exclusão social que a pigmentação da pele provocava naquele contexto 

sócio-cultural da colônia. Cônscios de que havia uma hierarquização interior ao próprio 

sodalício, ater-nos-emos aos irmãos que ocuparam cargos de oficiais e mesários, 

ocupações de direção que denotavam o prestígio dos seus ocupantes, assim como a 

existência de pecúlios para arcar com as mesadas e com os anuais pagos à irmandade. 

A Confraria de São José dos Bem Casados, ereta por volta de meados da 

segunda década do século XVIII, consiste na primeira irmandade a reunir homens 

pardos em Vila Rica30. Segundo Marcos Magalhães de Aguiar, uma associação religiosa 

de mestiços antecedeu o advento da confraria dos pardos: a Irmandade de Nossa 

Senhora da Boa Morte, congregação de mulatos criada em 172131.  

A primeira mesa administrativa da irmandade reuniu-se em 1727, tendo 

perdurado os primeiros estatutos associativos até 1823, quando foram revogados em 

prol de um outro compromisso. Francisco Curt Lange e Marília Andrés Ribeiro, que 

estudaram a composição sócio-profissional da irmandade, assinalaram igualmente a 

presença marcante de oficiais mecânicos e artistas liberais nas fileiras dos seus 

associados. Muito requisitados, os músicos abundaram em Vila Rica ao longo do século 

XVIII, bem como a variada gama de artesãos ou artífices que se dedicavam ao 

atendimento dos artefatos concernentes à materialidade do cotidiano - os serviços 

banais32 - e mesmo às construções civis e religiosas. A proibição da instalação de 

Ordens Religiosas Regulares nas Minas Setecentistas lançou nas mãos dos leigos a 

construção dos templos dos arraiais, vilas e cidade mineiras. Assim, contratadores e 

arrematadores de obras dos templos mineiros coloniais não seguiam liceus de escolas 

                                                                                                                                
branqueamento da sociedade brasileira de inícios do século XX, fomentado por pensadores, tais como 
Oliveira Vianna, ligados as então correntes teorias racistas e deterministas.  
30 Raimundo TRINDADE. A Igreja de São José, em Ouro Preto (Documentos do seu arquivo). RSPHAN, 
Rio de Janeiro: s/e, n.º13, 1956, p. 110. 
31 Adotamos o critério de classificação das irmandades proposto por Francisco Curt Lange e elaborado 
por Marcos Magalhães de Aguiar, segundo o qual se distinguem as irmandades “de devoção” (ou seja, 
sem vida administrativa), das “de obrigação” (isto é, com vida administrativa regulamentada em 
compromisso entre confrades). Marcos Magalhães de AGUIAR Vila Rica dos Confrades – A 
sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XIX, São Paulo: Dissertação (mestrado em 
História) – FFLCH/USP, 1993, p. 19. Desta forma, a Confraria de São José dos Bem Casados dos 
Homens Pardos de Vila Rica, tornou-se uma irmandade “de compromisso” apenas a partir de 1727, 
quando foi reunida a primeira mesa administrativa. 1727 ainda marca a trasladação da irmandade da 
Matriz de Antônio Dias para a Paróquia do Pilar, em virtude da doação de terreno pelo Senado da Câmara 
para a construção de uma capela dedicada ao seu orago de devoção, no Morro de São Sebastião. 
Raimundo TRINDADE. Op.cit. 
32 José Newton Coelho MENESES. Artes fabris e serviços banais - Ofícios mecânicos e as Câmaras no 
final do Antigo Regime: Minas Gerais e Lisboa (1750-1808). Niterói: Tese (Doutorado em História) - 
ICHF/UFF, 2003. 
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arquitetônicas de ordens religiosas, tais como a dos beneditinos e dos carmelitas. Esse 

fato nos interessa menos pelas características estéticas e artísticas inovadoras que 

compõem o acervo do que se convencionou chamar de Barroco Mineiro, mas antes pelo 

fato de que leigos que se dedicavam aos afazeres mecânicos poderiam arrematar obras 

do projeto de construção e de ornamentação dos templos, o que possibilitou a criação de 

um amplo mercado de contratação de artistas e artífices em Vila Rica.  

Tendo em vista que a conquista da alforria e a cor da tez mestiça não 

acarretavam, necessariamente, a mobilidade econômica e social ao mulato liberto, a 

criação de laços de parentescos rituais (compadrio) ou conjugais (um bom casamento), a 

existência de um pai reputado e o desempenho de uma atividade profissional prestigiada 

norteavam as melhores formas de branqueamento social. Se as cartas trocadas entre os 

governadores da Capitania de Minas Gerais e o Conselho Ultramarino, durante o século 

XVIII, não deixam dúvidas quanto ao fato de que as autoridades locais e metropolitanas 

estigmatizavam, indissociavelmente, tanto africanos e crioulos cativos, quanto mulatos, 

livres ou forros, os indivíduos livres de ascendência africana esforçavam-se para 

suplantar a fria exclusão social que lhes recaía. A mobilidade social (e até mesmo racial, 

isto é, a mudança de cor) era possível, porém, conforme demonstra Roberto Guedes, se 

ocorria, era preferencialmente geracional. Mesmo os indivíduos livres de ascendência 

africana que se distanciavam em até quatro gerações da experiência do cativeiro viam-se 

proibidos de ocupar assentos no Senado da Câmara das vilas mineiras coloniais. Da 

mesma forma, os descendentes de libertos nascidos após as alforrias das mães, 

considerados juridicamente livres, “estavam sujeitos às restrições sociais impostas aos 

ex-escravos e, por isso, estiveram muito mais próximos ao mundo dos libertos e de seus 

descendentes cativos que da liberdade ostentada pelos brancos” 33. 

 

As estratégias de branqueamento social: os símbolos e o cabedal 

 Na luta social que os agentes históricos de nosso estudo travaram para 

flexibilizar uma hierarquização baseada no binômio senhor/escravo estava em jogo 

tanto a ostentação de signos de status social como o acúmulo de cabedal. Nas Minas 

Setecentistas, sociedade em formação e que debatia incansavelmente sua identidade sem 
                                            
33 Roberto GUEDES. Sociedade escravista e mudança de cor. Porto Feliz, São Paulo, Século XIX. In.: 
Adriana CAMPOS; Manolo FLORENTINO; João FRAGOSO e Antônio Carlos JUCÁ (orgs.). Nas Rotas 
do Império – eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: Edufes, 2006, p. 
453. 
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lograr efeito, os homens pardos viveram de forma exacerbada as contradições típicas 

das sociedades no contexto de desagregação do Antigo Regime. Não se sabe até que 

ponto a honra e a pureza de sangue os reputava socialmente, tendo o acumulo de 

cabedal uma função expressiva na hierarquização social em um contexto extremo de 

carestia e miséria, em cuja situação vivia a maior parcela dos homens livres em Vila 

Rica colonial.  

 Em 1758, os irmãos do Patriarca São José de Vila Rica enviaram uma petição ao 

rei solicitando o direito de usar espadim à cinta. O porte de armas, além de garantir a 

superioridade de defesa e ataque, consistia também num símbolo de distinção. Na 

petição, os homens pardos polemizaram em torno de uma imprecisão surgida com a 

publicação da Pragmática de 24 de maio de 1749 na América portuguesa, que excluía 

negros e pessoas de baixa condição, sem, porém, pronunciar-se expressamente no caso 

dos pardos. Considerando-se escusos da proibição decorrente do capítulo 14 da 

Pragmática, enviaram ao Conselho Ultramarino uma missiva, na qual alegavam que “os 

homens pardos, irmãos da Confraria do Senhor São José, de Vila Rica das Minas 

Gerais” não estavam inclusos no grupo das ”pessoas de baixa condição, como eram os 

aprendizes de ofícios mecânicos, lacaios marinheiros, negros e outros de igual ou 

inferior condição”. Intitularam-se como “legítimos vassalos”, nacionais das Minas, “[...] 

onde vivem com reto procedimento, sendo uns mestres aprovados pela Câmara da dita 

Vila em seus ofícios mecânicos e subordinados a estes trabalham vários oficiais e 

aprendizes; que outros se vem constituídos mestres em artes liberais, como os músicos, 

que o seu efetivo exercício é pelos templos do Senhor e procissões públicas, aonde 

certamente é grande indecência irem de capote, não se atrevendo a vestirem corpo por 

se verem privados do adorno e compostura dos seus espadins, com que sempre se 

trataram e que, finalmente, outros aspirando a mais, se acham mestres em gramática, 

cirurgia e na honrosa ocupação de mineiros, sendo muitos destes filhos de homens 

nobres, que como tais são reconhecidos”34. 

Nesta missiva, fica manifesto o papel da profissão, do enquadramento social e da 

ascendência “nobre” na argumentação dos peticionários. Além da mostra de valorização 

dos preceitos morais (“reto procedimento”), o desempenho de atividades reputadas, tais 

                                            
34 AHU, caixa 73, documento 20, Apud.: Revista do Arquivo Público Mineiro (RAPM), Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, Ano XXVI, 1975, p. 223-4. 
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como a música (arte liberal)35, a gramática, a cirurgia e a mineração, também figurou 

como argumento favorável. O documento confirma ainda que, provavelmente, entre os 

oficiais e mesários da irmandade, já era disseminado o uso do espadim à cinta, 

principalmente nas ocasiões solenes, tais como as de comemoração da festa do santo, 

quando desfilavam em procissão com seus capotes e conduziam o estandarte. 

Demonstra também que a proibição decorrente da publicação da pragmática 

ocorreu por exercerem ofícios mecânicos, o que aponta a grande incidência, nos quadros 

de filiação da irmandade, destas categorias profissionais. Aviltante que era no 

imaginário setecentista o “defeito mecânico”, aqueles que se dedicavam aos ofícios 

manuais eram “mestres aprovados pela Câmara”, ou seja, atuavam de modo regular, 

além de manterem “subordinados” oficiais e aprendizes. Deste modo, constatamos que 

se afastar das atividades manuais e tornar-se um proprietário bem sucedido, objetivos 

mais facilmente alcançados sob o patrocínio de um pai branco e reputado, balizavam, 

em termos gerais, a melhor trajetória de branqueamento36. 

A posição do Conselho Ultramarino acerca do caso foi a de que para os pardos a 

cor da pele não era o fator determinante para o porte do espadim à cinta, segundo os 

preceitos da Pragmática. De acordo com os conselheiros, em semelhante caso devia-se 

“permitir ou negar o uso da espada segundo a vida e exercício que tiverem, de sorte que 

se reputem como os brancos e tragam espada os que não exercem ofício e emprego 

vil”37. 

Certamente, nas fileiras de associados à irmandade não predominavam os 

indivíduos com cabedal, ascendência nobre e ocupações profissionais prestigiadas. No 

décimo sexto capítulo dos estatutos de 1823, no qual se suplica a abertura de 40 covas 

livres no interior da capela ou em cemitério anexo para enterrar as cinzas dos irmãos 

desvalidos, argumentavam os pardos que “os Irm.s desta Irm.de são pobres” e que “[...] 

tem succedido custar a terem jazigo onde recolhão as suas sinzas por lhes faltar com que 

pagar as Expensas da Frabrica que sem ellas lhe renegão as sepulturas, estando os 

                                            
35 A missiva não deixa dúvidas quanto à existência, já em 1758, de uma consciência, por parte dos 
peticionários, do estatuto de arte liberal atribuída à música. Esse dado relativiza, portanto, a visão 
presente na historiografia de referência acerca do estatuto social do artista e artífice mineiro colonial. 
36 Marco Antonio SILVEIRA. Aspectos da luta social na colonização do Brasil: crioulos e pardos forros 
na Capitania de Minas Gerais, Mariana: mimeo, 2007, p. 27. 
37 AHU, caixa 73, documento 27. Apud.: Marco Antonio SILVEIRA. Op.cit, 2007, p. 27. 
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Cadaveres sobre a terra dias inteiros, horrorizando aos Expectadores, cauzando contagio 

ao Povo, e insultando a humanidade”38. 

Este parece ter sido o caso de Veríssimo Rodrigues dos Santos. Sapateiro natural 

de Vila Rica e morador na Rua do Trapiche de Antônio Dias, Veríssimo faleceu com 

testamento em 1805. Apesar de conservar-se no estado de solteiro, teve um filho 

natural, Antônio Rodrigues de Souza. Irmão da Senhora da Boa Morte e do Patriarca S. 

José, irmandade na qual ingressou em janeiro de 1762, declarou o seguinte em suas 

disposições testamentárias: “[...] não quero que ambas Irmandades me façam sufrágios 

alguns porque não tenho com que satisfaça os anuais que devo pois que a mesma 

entrada a não paguei pois que não permito visto a minha impossibilidade o prejuízo das 

mesmas”39.  

Provavelmente, este deve ter sido o perfil dos homens pardos de S. José. Pobres 

e humildes como Veríssimo, mal tinham com o que pagar seus anuais e viam-se 

privados dos sufrágios40. Diante disto é que a irmandade teria proposto em seus 

estatutos de 1823 a abertura de tumbas livres para alocar as cinzas dos mais carentes e 

privar a população do horror que consistia a permanência de cadáveres ao céu aberto 

dias inteiros. Segundo Marcos Magalhães de Aguiar, as duas Mercês e S. José, eram as 

irmandades mais pobres de Vila Rica41. A falta generalizada dos confrades do patriarca 

no cumprimento das suas obrigações pecuniárias decorrentes do pagamento pela entrada 

e dos anuais, mostra também a clivagem existente na confraria, na qual eram os juízes 

que, “[...] em geral, encaravam suas eleições, e decorrentes obrigações como 

compromisso a ser cumprido”42. 

Constata-se assim que os peticionários que enviaram a missiva debatendo as 

regras da Pragmática não se enquadravam neste perfil. Embora fossem alguns poucos 

que tinham ascendência nobre e possuíam cabedal, certamente assinaram como irmãos 

do Patriarca para melhor apresentar-se aos conselheiros do rei. A filiação à irmandade 

era deveras importante para demonstrar que os pardos missivistas viviam com “reto 

procedimento”.  

                                            
38 Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar/Casa dos Contos (APNSP), microfilme, rolo 007, vol. 
145, 1822-1823, fls 18. 
39 Arquivo da Casa do Pilar/ Museu da Inconfidência: Livro de Registro de Testamento (1805-1807), fls. 
91v. 
40 O valor do anual cobrado dos irmãos era de uma oitava de ouro paga ao fim de cada ano. 
41 Marcos Magalhães de AGUIAR. Op.cit, p. 179. 
42 IDEM. Ibidem, p. 181. 
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Foi com o intuito de mapear o grupo dirigente da irmandade – oficiais e 

mesários – que percorremos os arquivos mineiros. Munidos de uma listagem 

fundamental, resultante da transcrição dos livros de eleição da irmandade dos anos de 

1727 a 1830, dirigimo-nos ao Arquivo do Museu da Inconfidência de Ouro Preto 

(AHMI) e da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM). O cruzamento da listagem43 com 

os catálogos de inventários e testamentos resultou no seguinte: encontramos 21 

testamentos e 24 inventários de irmãos de S. José. Foram identificados 36 irmãos da 

Confraria, dos quais 31 ocuparam cargos de direção. Estes exerciam profissões diversas, 

conforme haviam constatado os estudos anteriores sobre a irmandade realizados por 

Curt Lange e Marília Ribeiro: eram militares (alferes, capitão, quartel-mestre e tenente), 

oficiais mecânicos, artistas liberais (pintor ou músico), professores de primeiras letras, 

boticários, mineiros e padres. Destaca-se, porém, a presença dos oficiais mecânicos, que 

geralmente conjugavam a estas profissões alguma patente militar.  

Carpinteiros como Manuel Rodrigues Graça e Manuel da Conceição, ferreiros 

como Manuel Rodrigues Rosa e Eusébio da Costa Ataíde, pintores como Feliciano 

Manuel da Costa e Manuel Ribeiro Rosa, e músicos como Bernardo dos Santos e 

Francisco Leite Esquerdo beneficiaram-se da posição de destaque, haja vista de que 

todos ocuparam acentos na mesa ou cargos de oficiais durante a segunda metade do 

século XVIII, além da ostentação dos espadins e das opas em dias festivos, 

beneficiaram-se com a arrematação de obras para a irmandade durante o período de 

reconstrução do templo, processado a partir de 1746, quando os irmãos do “Glorioso 

Patriarca” receberam a provisão de autorização para a reconstrução.  

 

Considerações finais 

Procurou-se matizar a luta social empreendida pelos indivíduos de ascendência 

africana, mais precisamente aqueles que atendiam pela qualidade parda, para atingirem 

reconhecimento e aceitação na Vila Rica Setecentista. Constatou-se que, embora a 

maioria dos confrades da Irmandade de S. José fosse pobre, estratégias individuais – e 

mesmo grupais (como no caso da missiva de 1758) – foram levadas a termo pelos 

mesários e oficiais da associação, alvos da análise aqui empreendida. “Mestres de 

                                            
43 A esta listagem, anexamos a de Marília Andrés Ribeiro dos irmãos de S. José. Marília Andrés 
RIBEIRO. A Igreja de São José de Vila Rica. Barroco. Ouro Preto: s/e, n.º15, anos 1990/92, 1989, pp. 
450-6. O cruzamento entre ambas revelou que a listagem de Ribeiro está incompleta. 
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obras”, como a eles se referiam os documentos da irmandade, gerenciaram grandes 

obras e tiveram a si atrelados um número pequeno, porém expressivo, de escravos 

especializados em ofícios mecânicos (os músicos e pintores não se incluem nesse rol, 

pois desempenhavam artes liberais).  

A maioria deles era filho de escrava forra (crioula ou de nação africana) com pai 

incógnito – possivelmente o concubino e o proprietário da primeira. Embora nossa 

amostragem seja pequena e a nossa abordagem realizada antes qualitativa que 

quantitativamente, esses dados sugerem que, no caso dos homens pardos confrades de 

S. José de Vila Rica, a cor híbrida tinha peso na estratificação racial. Talvez mais que a 

cor, pesasse o fato de ter um pai branco e rico, que alforriasse a escrava concubina, 

livrando o fruto do “coito danado” dos augúrios da vida em cativeiro. Conforme 

declararam na missiva de 1758, o “reto procedimento” também constituía um fator 

essencial para a mobilidade social. Nesse sentido, ser membro de uma irmandade, ser 

casado in facie eclesia e ser membro do regimento militar dos pardos consistia em 

fatores, que, quando agregados, perfaziam o melhor caminho ou a melhor estratégia de 

branqueamento social. 
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