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Zé do Burro conversa com o padre na escadaria da Igreja de Santa Bárbara:
Zé: Contei pra Mãe-de-Santo o meu caso. Ela disse que era mesmo com Iansan, dona
dos raios e das trovoadas. Iansan tinha ferido Nicolau... pra ela eu devia fazer uma
obrigação, quer dizer: uma promessa. Mas tinha que ser uma promessa bem grande,
porque Iansan, que tinha ferido Nicolau com um raio, não ia voltar atrás por qualquer
bobagem. E eu me lembrei então que Iansan é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau
ficasse bom eu carregava uma cruz de madeira de minha roça até a Igreja dela, no dia de
sua festa, uma cruz tão pesada como a de Cristo.
PADRE (como se anotasse as palavras): Tão pesada como a de Cristo. O senhor
prometeu isso a...
ZÉ: À Santa Bárbara.
PADRE: À Iansan!
ZÉ: É a mesma coisa...
PADRE (grita): Não é a mesma coisa! (Controla-se). Mas continue (...)
ZÉ: É que na capela do meu povoado não tem uma imagem de Santa Bárbara. Mas no
candomblé tem uma imagem de Iansan, que é Santa Bárbara...
PADRE (explodindo): Não é Santa Bárbara! Santa Bárbara é uma santa católica! O
senhor foi a um ritual fetichista. Invocou uma falsa divindade e foi a ela que prometeu
esse sacrifício!
ZÉ: Não, padre, foi à Santa Bárbara! Foi até à igreja de Santa Bárbara que prometi vir
com a minha cruz! E é diante do altar de Santa Bárbara que vou cair de joelhos daqui a
pouco, pra agradecer o que ela fez por mim!
Dias Gomes
O Pagador de Promessas

Resumo

A busca desenfreada pelo ouro em Minas Gerais, no século XVIII, resultou na
edificação de uma cidade desordenada e sem recursos de abastecimento. Além disso,
Portugal, proibindo a instalação das ordens primeiras, delegou às irmandades um papel central
no desenvolvimento de uma religiosidade popular. Tendo em vista estas considerações, e
partindo de uma leitura indiciária, este trabalho analisou as representações artísticas no
interior da Igreja de Santa Ifigênia, em Ouro Preto, destacando a presença da cultura africana.
Pois, acreditamos que as condições históricas e sociais favoreceram a instalação dessas
representações, sobretudo, em função da consecução dessas congregações religiosas. É nesse
cenário, portanto, que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi constituída em 1718,
abrigando brancos e negros e estabelecendo-se na freguesia de Antônio Dias. Posteriormente,
em decorrência de desentendimentos que os apartaram, houve a reforma do estatuto em 1733,
originando a Irmandade do Rosário dos Pretos de Santa Ifigênia do Alto da Cruz.
Acreditamos que sua ornamentação foi orientada pelos devotos, uma vez que estas
instituições, sobretudo, até 1733, possuíam certa autonomia na sua administração. Fato este
que sustentou e motivou esta investigação. A presença maciça de africanos, num lugar
isolado, exigiu um sistema de poder que era exercido menos pelo uso da violência e, mais,
pelo uso e controle de valores religiosos. E é na brecha desse controle, ou seja, entre a norma
e o conflito, que acreditamos, puderam surgir espaços de negociação, através dos quais, essas
pessoas, em certa medida, mantiveram traços de sua matriz cultural.
Palavras – Chave: irmandades, religiosidade, escravidão, resistência, Santa Ifigênia.

Abstract

The gold rush in Minas Gerais in the 18th century resulted in the construction of a
disordered city without supplying resources. Moreover, Portugal prohibited the installation of
First Orders, delegating to the brotherhoods a central role in the development of a popular
religious conscience. In view of these reflections, and using indicting reading, this work
analyzed the artistic representations in the interior of the Church of Saint Iphigenia, in Ouro
Preto, highlighting the presence of African culture. For we believe that the historical and
social conditions favored the installation of these representations, especially because of the
permission of religious congregations. This was the background scenery for the constitution
of the Brotherhood of Our Lady of the Rosary in the neighborhood of Antonio Dias in 1718,
which sheltered whites and blacks. Later, due to misunderstandings that had separated them,
there was a reform of the statute in 1733, originating the Brotherhood of Our Lady of the
Rosary of the Black People of Saint Iphigenia from Alto da Cruz. We believe that the church
decoration was guided by brotherhood members, once these institutions, mainly until 1733,
had relative administrative autonomy, which has supported and motivated this research. The
massive presence of Africans in an isolated place demanded a power system less based on
violence than the use and control of religious values. And it is in the breach of this control,
or, between norm and conflict, that we believe that room for negotiation emerged, through
which, these people kept traces of their cultural matrix.
Keywords: brotherhoods, religiosity, slavery, resistance, Saint Iphigenia.
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Não é de hoje que a historiografia debate o lugar no negro da sociedade escravocrata.
Também não é de hoje que, como sabemos, houve, na verdade, várias escravidões, sejam elas
circunscritas à cidade ou ao meio rural.
A presença dos africanos no Brasil no século XVIII era maciça, resultando numa
transformação do mundo luso-brasileiro, e deixando para sempre suas marcas culturais. Em
1767, a população na capitania de Minas Gerais era de, aproximadamente, 335.203 pessoas,
sendo 38% escravizados, mas somando-se aos pardos, chegava a 80% da população. Em Ouro
Preto, viviam cerca de 70 mil escravizados, e por este motivo, a manutenção do sistema
escravocrata não pode passar despercebida:
Ela sobreviveu por causa da combinação entre a sua habilidade para impor
aos escravos um conjunto de valores morais e a disponibilidade de um poder
coercitivo aterrador para punir transgressões dos limites permitidos de
comportamento e pensamento. O sistema então foi um equilíbrio entre o uso
de valores e o uso da violência - violência potencial e, mais do que
frequente, real (RAMOS, 1996: 167).

Nesse sentido, ao nos depararmos com um papa negro no altar-mor da igreja de Santa
Ifigênia, ou com búzios e falo-vaginas encrustados nos retábulos dos seus altares suscitou-nos
investigar seus significados. Pois estes podem ir além do contexto polissêmico da arte
barroca. Embora, mesmo para o barroco, - por ter sido concebido “para articular
contradições” (SEVCENKO, 1998:2) - estes significados permitiram inscrever uma história
de resistência na brecha do poder.
Poder exercido de longe, por um império em crise, desfalcado, e sem o seu monopólio
canavieiro. A descoberta das jazidas representou, neste sentido, a esperança lusitana.
Entretanto, sem recursos, e bem ao gosto de um sistema clerical-nobiliárquico, Portugal
colocou a Igreja para administrar sua população na colônia. Cuidando, todavia, para que esta
não tivesse braços muito longos, proibiu a instalação das ordens primeiras: padres além ser
serem raros, serviam, apenas, para exercer os “serviços” religiosos necessários aos devotos da
irmandade que tinham prerrogativas diante da Coroa, já que nesta época vigorava o sistema de
padroado.
Portanto, na urgência da cidade, e na sua consequente diversidade populacional,
Portugal, sem muita elaboração, metaforizando com as raízes de um rizoma, instaura o
“modelo semeador”1.
Em oposição às cidades espanholas, Sergio Buarque caracteriza as cidades portuguesas: “A cidade
que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o traçado
da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem”. HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pg.110.
1
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Efetivamente, a riqueza das minas foi mais anunciada do que potencialmente
explorada por Portugal. Pelo menos, não fora da melhor forma. Somado ao esgotamento das
jazidas, Caio Prado Júnior acentua o caráter deficiente da exploração, assim como o
isolamento da colônia. Daí, para o advento das irmandades, não teremos mais de uma década.
O contexto histórico de precariedade e de urgência econômica e, inclusive, a necessidade da
fixação de uma população irão promover a consecução das irmandades.
Paradoxalmente a riqueza, ou a pseudo-riqueza das Minas Gerais engendrou uma
tamanha pobreza que, sem a solidariedade entre os “irmãos de cor” não seria possível edificar
essa cidade. E, sequer, sustentar o fausto que a Corte portuguesa necessitava para manter as
“aparências” do Império português.
No século XVIII, os lusitanos viviam sob a égide do regime do padroado. Mas, por
estar distante da colônia, sobretudo nas “Minas Gerais”, e por desautorizarem as ordens
primeiras, isso acabou resultando numa certa liberdade administrativa para as irmandades. O
que, também, incluía a escolha da ornamentação de suas igrejas, assim como a escolha de
suas devoções. Nesta brecha, é possível gotejar que alguns elementos artísticos da Igreja de
Santa Ifigênia puderam representar e revelar a presença da cultura africana como elemento de
resistência e integração, mas não de assimilação cultural.
O domínio da Igreja na colônia dividia a sociedade em associações religiosas que,
mais tarde, seriam palco de disputas entre grupos sociais distintos que tinham também por
objetivo criar mecanismos de controle dos escravizados.
Parece-nos certo que as irmandades refletiam a habilidade do catolicismo em
“funcionar como instrumento de canalização para atividades não violentas”, como observa o
brasilianista Donald Ramos, a partir do frei Agostinho de Santa Maria.

Esse processo não passou desapercebido (...). Frei Agostinho de Santa
Maria, em 1721, descreveu nos seguintes termos as festas da irmandade de
Nossa Senhora dos Pretos: “Fazem os pretos a sua festa com muita grandeza;
porque em nada se querem mostrar inferiores aos mais, e ainda aos brancos”.
Sobre a edificação pelos irmãos de um altar lateral (…), que tentavam
“igualar e vencerem, se pudessem, os altares da irmandade da Matriz”. Essa
competição em torno da pompa e da aparência, envolvendo grupos sociais
diferentes (…) revela a ritualização dos cismas sociais que dividiam a
sociedade colonial (RAMOS, 1996:168).

Outro modo, mais elementar, era a “manutenção do paradigma que comparava a
relação senhor/escravo à relação pai/filho” (RAMOS, 1996:168). Nisso residia o fato da
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exigência das autoridades dos senhores enviarem seus escravizados à missa ou às atividades
religiosas, de modo geral.
Não é difícil imaginar que para o escravizado isso representava um alento, uma
esperança na sua dura rotina: destituído de sua família, de seu lugar, vivendo num lugar
inóspito sob as ordens de um senhor pouco habilitado com as técnicas de mineração, que lhe
exigia um trabalho sem nenhuma segurança ou garantia mínima de sobrevivência.
Completando este quadro, até mesmos os senhores sobreviviam com poucos recursos. Ou
seja, as irmandades cumpriam, também, uma função que provia às necessidades mais
“ordinárias”, do nascimento à morte. Era uma arma para vencer o tempo: “o sagrado por sua
natureza recusa a história” (DUPRONT, 1995:88).
No primeiro capítulo, refletimos sobre esse contexto histórico, que numa palavra se
apresentou para nós: O paradoxo da riqueza ou a riqueza que engendra a pobreza. Neste
sentido, Laura de Melo e Souza, em os “Desclassificados do Ouro”, aproxima-nos do tema,
conduzindo a caneta num desafio por ela inaugurado para, justamente, traduzir uma sociedade
ambivalente, capaz de produzir riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Vale notar que o livro
causou uma verdadeira revolução nas “interpretações do século XVIII mineiro” (FURTADO,
2004:118), pois recusou a noção de riqueza, assim como criou a expressão “o agre e o doce”
para analisar a forma como o poder metropolitano se efetivou. Ou seja, se por um lado ocorria
um agigantamento dos funcionários do reino – por estarem distantes do rei, por outro, em
razão da imensidão rural que alargava o poder privado, a capitania das minas sentiu uma
sensação de desgoverno (FURTADO, 2004). Neste sentido, é importante sublinhar que a
“época do ouro” durou pouco e que a conjuntura era pouco propícia. Por isso as festas vão
funcionar:
Como um mecanismo de reforço, de inversão e de neutralização (…) que
procura criar um largo espaço comum de riqueza- riqueza que é de poucos
mas que o espetáculo luxuoso procura apresentar como sendo de muitos, de
todos (SOUZA, 2004:40).

As festas denotam este “desgoverno” e resulta, portanto, num poder religioso mais
elaborado, mas ao mesmo tempo sujeito às ordenanças do regime do padroado, que o torna
mais volúvel, justamente pela distância do reino. Veremos que as irmandades terão, por isso,
mais independência no seu funcionamento cotidiano, inclusive, nas festas de irmandades
pobres e negras e, até mesmo, na elaboração de seus compromissos.
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Para o escravizado, tratava-se de uma faca de dois gumes. A Igreja tornou-se um canal
para a imposição de valores que tanto aculturariam como controlariam o escravo. Mas,
também, serviu para provê-lo com um inestimável espaço para a sua sobrevivência cultural
(RAMOS, 1996:168).
Por este motivo, queremos pensar à luz da diversidade das populações que ocuparam
esse território inóspito. Em busca de riquezas fáceis, ou, sobretudo, na situação de negros
escravizados ou libertos, criaram associações religiosas que flanqueavam o território, antes
mesmo da exploração “sistemática” das minas. Até porque, numa política já conhecida pela
Coroa, eram os recursos dos colonos que edificavam e inauguravam os arraiais e as vilas.
Edificação que seguiu o “gosto” lusitano pelo improviso.
Viver numa sociedade escravista no século XVIII em Minas Gerais requer uma
compreensão do contexto histórico que a engendrou, pois, a descoberta das jazidas no interior
do território brasileiro demandou um esforço jamais experimentado pela Coroa portuguesa.
Situada entre montanhas, de relevo íngreme e irregular, ninguém em juízo perfeito
edificaria uma cidade em Ouro Preto. A não ser pelo fato de que ela esconderia o ouro tão
desejado pelos lusitanos, e que viera abrandar as contas de um tesouro praticamente arruinado
no século XVII, depois das guerras de restauração do trono e da quebra do monopólio do
açúcar pelos holandeses.
Durante muito tempo a população da zona do ouro não passava de “bandos de
aventureiros sem lugar fixo (...), eram burgos cenográficos que desapareciam e reapareciam
como se fossem cenários de teatro e feira” (FREYRE, 2003:136).
No segundo capítulo, portanto, analisamos e relacionamos esse contexto à consecução
das irmandades e ao seu caráter “independente” e desafiador de congregação, mas também de
espaço físico de sobrevivência a partir de um cenário desolador. Fato que possibilitou, a nosso
ver, ao longo da construção das igrejas e de seus altares, o surgimento de registros
iconográficos de tradição africana na Igreja de Santa Ifigênia. Em outras palavras, o tempo da
fundação da irmandade até a finalização da igreja foi marcado por um contexto histórico, cujo
quadro econômico era sombrio. A permissão desses registros atendeu a interesses distintos.
Um como controle, outro como manutenção de valores adversos. Entretanto, ligados pela
esfera do religioso, ambos os grupos compartilhavam o mesmo espaço e, simbolicamente,
lutavam por ele.
As irmandades, deste modo, representavam para essa população um lugar de expiação
de seus pecados e a garantia de uma boa morte. Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde era
possível exercer escolhas e, sobretudo reunir solidariedades.
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No terceiro capítulo, coração deste trabalho, estabelecemos categorias de interpretação
que nos permitiram caracterizar as irmandades como espaços de negociação, admitindo a
Igreja de Santa Ifigênia como um estudo de caso dos conflitos existentes entre os poderes
temporal e eclesiástico. Porque, sobretudo, abriram “brechas” para uma arquitetura que pôde
escolher a disposição de alguns símbolos culturais africanos, a despeito do caráter polissêmico
do barroco.
O acesso às fontes da época ocorreu de forma indireta, principalmente, através do
artigo de Lázaro Francisco Silva, que selecionou excertos do compromisso2 da Irmandade de
Santa Ifigênia, essenciais à identificação desses símbolos.
Além disso, e não menos importante, contamos com os depoimentos de Marcelo
Hipólito, guia de turismo, morador do Alto da cruz em Ouro Preto e membro da irmandade de
Santa Ifigênia.
Sua contribuição permitiu a identificação desses elementos, através dos quais,
somados às fontes primárias mencionadas por Lazaro Silva e relacionados aos mitos das
religiões africanas, condensados e explicados por Reginaldo Prandi, assim como vinculados
aos de Nina Rodrigues, construímos nossa argumentação.
Além disso, procuramos encontrar fundamentos nos princípios que regem a arte
africana para, a partir deles, construir elementos explicativos para as nossas hipóteses.
Por outro lado, existe uma associação entre o isolamento geográfico de Ouro Preto, a
pobreza, o “modelo” colonizador de Portugal (paradoxo com a descoberta do ouro), o regime
do padroado, a fantasia do barroco e, finalmente, a consecução e “independência” das
irmandades, o que permitiu a identificação dos signos africanos no interior da Igreja de Santa
Ifigênia. Signos estes vinculados e complexificados a partir de uma concepção de arte que
mais fala do que representa. Onde a forma não está totalmente elaborada (SILVA E
CALAÇA, 2006), ficando à mercê da imaginação. Onde o conteúdo depende da interpretação
e de quem o interpreta.
Numa sociedade escravista, cujo comando local estava sob a égide religiosa, os
escravizados exerceram aquilo que lhes cabia, a partir de um contexto pautado pela norma e
pelo controle, mas disso puderam obter “fragmentos de liberdade” (EUGENIO, 2010).

Segundo Alisson Eugênio o compromisso é uma: “(…) Espécie de estatuto que regulava os direitos e
deveres dos associados”. EUGENIO, Alisson. Fragmentos de Liberdade. As festas das irmandades
religiosas dos escravos em Minas Gerais na época da colônia. -2ª ed. Rio de Janeiro: E-Papers, 2012,
pg. 18.
2
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A busca de elementos artísticos de matriz africana na igreja de Santa Ifigênia se
inscreve nesta lógica: onde há controle, há conflito, e, portanto, negociação. Ou, em outros
termos, onde há necessidade de controle, há por trás, a necessidade de manutenção do status
quo, e consequentemente, de negociação. Portanto, poderíamos afirmar que era do interesse
da Igreja e da Coroa a manifestação e a expressão de outros valores, não católicos, desde que
fossem tutelados por elas.
Mas daí, colocar o escravizado como simples coadjuvante desta situação, é colocá-lo
mesmo na situação de “coisa” e não de pessoa, pois diante dessa realidade, ele viveu uma
dupla identidade: católica e africana, que ora se misturava, ora se apartava, propiciada,
inclusive, pelo “jogo” do barroco, exercido pela sua fantasia, que eternamente reembaralhava
suas cartas ao acaso dos destinos individuais (SEVCENKO, 1998).
Considerando todos esses aspectos e partindo de uma leitura indiciária3, nos propomos
a pensar nos registros pictóricos e na ornamentação da Igreja de Santa Ifigênia. A rigor, estes
são os desafios que nortearam o nosso trabalho.

3

Estamos pensando na possibilidade de um método de conhecimento baseado na leitura dos indícios,
do pormenor: (…) o historiador é comparável ao médico, que utiliza os quadros nosográficos para
analisar o mal específico de cada doente. E, como o do médico, o conhecimento histórico é indireto,
indiciário, conjetural.” GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. São Paulo: Cia Das Letras, 2009,
p.157.
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Capítulo I

O paradoxo da riqueza no contexto histórico das irmandades religiosas: riqueza
engendra pobreza

“A explosiva descoberta
Ainda me atordoa.
Estou cego e vejo.
Arranco os olhos e vejo”.
(Carlos Drummond de Andrade)
CONTEXTO
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As Minas Gerais do Setecentos são como o poema de Drummond: uma explosiva
descoberta, que atordoa e instaura outros olhos, outras visões. Nessa época o império
português, falido e consternado, esperava por notícias de suas terras além-mar.
A antiga Lusitânia, desde a União Ibérica (1580-1640) e a posterior Restauração do
trono, vivia as agruras de um império desmantelando-se. A descoberta das primeiras jazidas,
por volta de 1694, trouxe um alento e ajustou a política de colonização de Portugal.
Antes voltada, quase que exclusivamente para o litoral, agora se vê “bruscamente”
interiorizada. Não que a exploração do açúcar fosse tão bem organizada, a ponto de as
invasões batavas terem sido as únicas causadoras do fim da supremacia portuguesa.
Entretanto, o seu desfecho, com a concorrência antilhana, deixou Portugal arruinado.
O ouro, tão desejado, vinha aplacar as contas do reino, dispendiosas com as “guerras
do açúcar” contra espanhóis e holandeses. Pois, no Brasil, o engenho foi durante muito tempo
o único centro da vida social e política da colônia e representava o poderio dos senhores de
terras. Era, portanto, o modelo de organização da colonização, exclusivamente, agrícola.
Nesse sentido, as cidades serviam mais como entrepostos para o escoamento dessa
riqueza. Pouco ou quase nada ficava no Brasil. Tempos onde o domínio territorial e a
burguesia mercantil estavam “domesticados ao mesmo fim, sob as rédeas do soberano”
(FAORO, 2004:52).
Entretanto, com os “olhos cerrados” Portugal ia deixando esse passado de glórias para
trás, à medida que ia se engrandecendo. Caio Prado data esta “decadência precoce” a partir
das expedições para o Oriente, as quais, somadas às conjunturas do açúcar e aos
“anacronismos históricos” tornaram o império português, no século XVIII, “um corpo imenso
de cabeça pequena” (PRADO JR., 1998:123).
Mas a exploração do ouro na região das Minas, nos séculos XVII e XVIII, também
contribuiu, paradoxalmente, para esse declínio. Embora tivesse causado uma “súbita alegria”,
provocou uma inusitada pobreza. E é nesse sentido que queremos estabelecer um raciocínio,
onde a relação desse contexto histórico resulta na consecução das irmandades, mediante a
necessidade de ocupação, mas diante de um território quase impossível de ser habitado,
somado a pouquíssimos recursos.
Portugal estabeleceu um sistema rígido na colônia para dirigir a mineração. Do ponto
de vista administrativo, tanto a Intendência de Minas quanto os superintendentes estavam
ligados diretamente à Coroa, portanto, não tinham ligação com os governadores da Província.
Em relação à descoberta das jazidas, havia os guardas-mores que se dirigiam ao local
para distribuir as propriedades do terreno aurífero. Para o descobridor e para aqueles que
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queriam explorá-lo. Para tanto, era necessário um número de escravizados equivalente ao
tamanho da data4.
Entretanto, como afirma Laura de Mello e Souza: “Mais da metade das lavras estavam
concentradas nas mãos de 1/5 dos proprietários de negros (…). Para estes, o luxo e a
ostentação existiriam de fato” (SOUZA, 2004: 45). De resto, era uma sociedade pobre.
De modo geral, as instalações nestes terrenos, inicialmente, incluindo as moradias,
eram extremamente precárias, muitas vezes consistindo em “barracos” improvisados, onde o
minerador dormia ao lado do escravizado, em cima de esteiras sob o chão de terra batido. A
fome foi um fantasma que acompanhou os primeiros anos de exploração aurífera, atingindo
seus limites extremos entre os anos de 1698 e 1701, mas nunca deixou de ser um problema.

Muitos mineiros morriam à míngua e outros abandonavam o terreno para cultivar roças que
inclusive poderiam abastecer a região. Lembrando, entretanto, que as áreas cultiváveis eram
mais distantes, e o caminho até o sertão das minas, portanto, longo e difícil. Isto acarretava
problemas no abastecimento e na manutenção das roças, devido à ausência do seu
proprietário, que acumulava a função de caixeiro viajante (SOUZA, 2004).
Não é à toa que, algumas irmandades, antes mesmo da construção das igrejas ou da
elaboração de seus compromissos de fundação, surgiam a partir da organização de grupos de
ajuda mútua que se encontravam no mesmo espaço onde seria construído seu edifício.
A partir de 1720, logo após a época de maior abundância na produção de ouro, surge
em maior número, a figura dos faiscadores, que diferente do regime de lavras, eram nômades
e utilizavam-se de aparelhagem rudimentar. Poderiam ser homens livres, forros, ou
escravizados. Estes, por sua vez, deveriam entregar ao minerador uma determinada quantia de
ouro, embora pudessem guardar uma quantia para a sua manutenção e, algumas vezes, com
muita sorte, resgatar sua liberdade (PRADO JR.,1998).
Em 1705, Antonil calculava “50 mil almas, sendo 30 mil livres” (ANTONIL, 1982).
Em 1738, havia pelo menos 101.607 escravizados em Minas Gerais, 47.544 em Ouro Preto e
21.012 no termo de Vila Rica” (RAMOS, 1996:174).

“Em 1776, somavam-se 70.769

brancos, 82 mil pardos e 167 mil pretos, totalizando 319.769 pessoas na província de Minas
Gerais” (SOUZA, 2004:204). Enfim, aproximadamente, 38% da população mineira era
escravizada, embora mais de 80% fosse negra ou mulata5. Mas os proprietários de
4

Nome dado à propriedade mineradora no século XVIII.
Continua a autora “O total dessas três categorias era de proporção de 362.847, a soma dos pardos e
pretos ultrapassando 80% do total. Essa proporção não se alteraria significativamente nos primeiros
anos do século XIX.” SOUZA, Laura de Mello e. “Os desclassificados do Ouro: a pobreza mineira
no século XVIII”. 2ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2004.
5
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escravizados e de lavras eram poucos, como afirmamos acima. O que não significa,
entretanto, que por isso, a distribuição da riqueza era mais democrática, como demonstra
Laura de Mello e Souza. Ao contrário, foram poucos os que fizeram riqueza:

A produção bruta de ouro foi elevada, e Minas representou 70% da produção
da colônia do século XVIII, entretanto, o sistema colonial fez com que o
fisco, a tributação sobre o escravo, o sistema monetário implantado e as
importações – que se faziam pelo exclusivo do comércio- consumissem a
sua maior parte. Deduzidos os gastos de compra e manutenção da escravaria
e os gastos não quantificáveis, o saldo se tornava negativo (SOUZA,
2004:47).

Neste sentido, vale ressaltar que a tributação era onerosa, pois os mineradores tinham
que dispor para a Coroa a quinta parte de todo ouro extraído. No início, muitos se furtaram a
isso, o que resultou no sistema de captação dos escravizados, onde o fisco incidia em cada
trabalhador. O que não deu certo, já que, muitas vezes, o trabalho era ainda inicial na jazida,
sem nenhuma descoberta significativa.
Por isso, o que vigorou foram as casas de fundição, onde o proprietário entregava o
ouro, e depois de derretido, era descontado o quinto, daí transformado em barra marcada e
chancelada com o selo real, podendo circular livremente.
Além disso, a Fazenda Real estipulou uma quota mínima anual que chegava a 1.500
quilos. Quando isso não acontecia lançava-se mão ao derrame, que obrigava a população,
com recursos pessoais, a completar a quota.
Entretanto, a violência empregada nesses momentos fez com o que o último derrame
fosse cancelado em 1788, pois “chegaram ao conhecimento das autoridades notícias positivas
de um levante geral em Minas Gerais, marcado para o momento em que se começasse a
cobrança” (PRADO JR., 1998:59).
De qualquer forma, o ouro começava a rarear. O último ano onde o quinto atingiu
1.500 quilos foi em 1762. Por isso retomamos o problema central deste capítulo: o “falso
fausto” ou a riqueza que engendra pobreza. Pois havia, o que poderíamos chamar de um
“acervo ideológico”, cuja função era manter um “jogo” de aparências de uma riqueza “que
escorria pelas mãos”.

AS FESTAS
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As festas do “Triunfo Eucarístico”, em 1733, auge da exploração aurífera e do “Áureo
Trono Episcopal” marcaram, paradoxalmente, o início dessa decadência: o “falso fausto”
(SOUZA, 2004:32).
A primeira, onde se concretiza o apogeu, é festejado o translado do Santíssimo
Sacramento6 e, supostamente, o êxito da exploração do ouro:

A festa tem, assim, uma enorme virtude congraçadora orientando a
sociedade para o evento e fazendo-a esquecer-se da sua faina cotidiana; é o
momento do primado do extraordinário – o sobrenatural, o mitológico, o
ouro – sobre a rotina (SOUZA, 2004:37).

A festa do Áureo Trono Episcopal, em 1748, festeja a criação do bispado em Mariana.
E, novamente, percebemos o caráter conciliador, mas desta vez “selando o compromisso”:

A mensagem social de riqueza e opulência para todos ganharia, com a festa,
enorme clareza e força persuasória. Mas a mensagem viria como que cifrada:
o barroco se utiliza da ilusão e do paradoxo, e, assim o luxo era ostentação
pura, o fausto era falso, a riqueza começava a ser pobreza e o apogeu,
decadência (SOUZA, 2004:40).

Embora não seja o nosso tema principal, é importante ressaltar que as festas religiosas
sempre tiveram lugar de destaque entre a população colonial, corroborando o aspecto da
exteriorização do culto religioso, e do barroco, em Minas Gerais. Sobretudo, suscita-nos um
indício da “materialização” de uma vitória dos negros no campo da negociação religiosa. É o
lugar da confluência popular, da permissão e da licença.
As festas começavam como os repiques dos sinos ecoando pelas ruas e casas da
cidade. Os negros dirigiam-se à capela, dançando e tocando seus instrumentos. Em volta do
mastro e diante da bandeira de sua devoção, continuavam anunciando sua entrada na igreja:

Essa dança em volta do mastro simbolizava um dos laços do intrincado nó
das identidades tecidas ao abrigo da confraria. Os devotos cantavam,
tocavam e giravam em torno dele, freneticamente, aos sons de seus batuques
6

Sobre a festa do Santíssimo, a autora explica: “Em 1733, houve em Vila Rica uma festividade
religiosa que retirou o Santíssimo Sacramento da Igreja do Rosário e o conduziu triunfalmente para a
Matriz do Pilar. O acontecimento ocorreu em 24 de maio, mas foi precedido por um longo período de
preparação, desde a proclamação oficial da festa até os „seis dias sucessivos de luminárias”. SOUZA,
Laura de Mello e. “Os desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII”. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 2004, pg. 31.
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e davam vivas às suas devoções que, juntamente com o espaço onde seus
cultos eram vivenciados, serviam de referências para tais laços identitários
serem construídos (EUGENIO, 2010:72).

Em seguida, acontecia a luta simbólica entre as embaixadas que disputavam a proteção
de suas devoções. “Uma fronteira de varas compridas separava os seus combatentes (...) cada
um deles (...) fazendo as espadas se tocarem ao ritmo de palmas, tambores e canto”
(EUGENIO, 2010:72).
Terminado o combate, a festa continuava dentro da igreja com todos os elementos, já
mencionados, que regiam a missa e a sua liturgia. Novamente, a festa ganhava a rua com a
procissão, a escolha e a coroação dos novos membros. O banquete selava o “fim” da festa: a
música, o batuque, as danças e o foguetório “proporcionavam outra dimensão, caracterizada
pelo lúdico e pela devoção na existência daqueles indivíduos marcados pelas cores da
escravidão” (EUGENIO, 2010:76). Os aspectos “profanos” das festas religiosas permitiam,
portanto, estabelecer os lugares de negociação dos negros.
Movidas pelo luxo e pela pompa, as grandes festas eram patrocinadas pelos “homens
bons” da Câmara. A festa representava o lugar da manipulação social, mas também o da
“liberdade”. A rua, espaço por excelência da cidade- que, aqui, como em outros lugares,
ensejava a igualdade – tornava-se uma grande palco onde a dança, a brincadeira e o batuque
anunciavam o prelúdio de uma noite longa. Ainda que, muitas vezes, fosse temida e fugisse
do controle das autoridades. Ao mesmo tempo, a festa era permitida pelos senhores e pelas
autoridades, já que poderia selar um compromisso para que “estes pudessem cumprir suas
tarefas.” (EUGENIO, 2010:96).

A POBREZA

O cenário de escassez nunca foi bem explorado pela historiografia. Pois, segundo
Laura de Mello e Souza, “alusões à pobreza, à ruína, ao abandono a (...) representam a tônica
dominante dos documentos do século XVIII mineiro, sejam oficiais ou não” (SOUZA,
2004:51).
O paradoxo da riqueza, ao qual nos propusemos discutir, começa assumir seus
contornos e já podemos sinalizar, com mais precisão, os aspectos religiosos para além de uma
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colônia católica datada no século XVIII: as irmandades, de origem medieval, são aqui
“reinventadas” num misto de necessidade cotidiana, anuência espiritual e “neutralização”
social. Mas antes disso precisamos apresentar as controvérsias que procuraram explicar essa
sociedade pobre.
Havia uma percepção da decadência pelos “homens bons” do século XVIII, mas Laura
de Mello e Souza infere sobre os motivos pelos quais eles começam a constatar essa pobreza,
resultando disto, três grupos de explicações (SOUZA, 2004).
O “falso brilhante”, mencionado no documento da Câmara de Mariana em 1789 e,
apresentado pela autora, correspondia a essa percepção. Podemos, inclusive, aludir ao
imaginário europeu e mundial, marcado pela escassez ou pela ideia de uma riqueza fácil. Mais
do que isso, relatava à Coroa os malefícios que isso provocava na sociedade.
Outros documentos da época atestam a contrariedade de outros governantes contra a
exploração do ouro, o “pernicioso metal”. Chegavam a afirmar que ele era a ruína de Portugal
(SOUZA, 2004).
Portanto, a primeira explicação para a pobreza das minas, era o contrabando. Esta
justificativa, defendida principalmente pelo governo lusitano, “atestava”, apenas, a pobreza
dos cofres da Coroa. O segundo grupo de explicações tem a ver com a quantidade de ouro e a
qualidade na sua extração.
Para os funcionários da Fazenda Real que, em 1791, lançaram um documento sobre
este tema, o ouro presente nas rochas não podia ser totalmente extraído devido às técnicas
inadequadas. Para eles e para Eschwege, que esteve no Brasil entre 1810-1817, apenas a
riqueza artificial havia sido explorada.
Completando este segundo grupo de explicações, levantando por Laura de Mello e
Souza, Caio Prado Júnior afirma, entretanto, que o “ouro brasileiro é, na sua maior parte, de
aluvião, e se encontra nos leito dos cursos d‟água e nas suas margens mais próximas”
(PRADO JR., 1998:60). Além disso, o autor chama a atenção para “a culpa da administração
pública” que manteve a colônia num isolamento completo: “em vez de técnicos (...),
mandavam-se para cá cobradores fiscais” (PRADO JR., 1998:60).
O terceiro grupo de explicações estabelece a natureza do ouro e do trabalho. Laura de
Mello e Souza acentua o caráter do reformismo ilustrado português como um “revivescer
fisiocrático, que privilegia a agricultura, sinônimo de trabalho e abundância, em detrimento da
mineração, sinônimo de aventura e acaso” (SOUZA, 2004:64).
Sabemos, neste caso, da vocação agrícola portuguesa e de quanto o processo de
interiorização foi “tumultuado”, de acordo com o que está sendo apresentado aqui.
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Enfim, estas explicações eram suficientes para uma “tomada de consciência” de que,
de fato, havia uma decadência. Porém esta percepção não colocou a pobreza como questão.
Caso contrário, seria necessário mudar a política de colonização da Metrópole, haja vista,
inclusive, o que mencionamos acima a respeito das considerações de Caio Prado e sintetizada
por Laura na seguinte conclusão:
A riqueza enganadora – apanágio de poucos, consagrada pela ritualização
barroca da opulência, filha da fome de muitos e escamoteada, através dos
tempos, pelo tema da decadência; palheta dourada que a ilusão transformava
em pepita e que o reformismo ilustrado procurava ultrapassar com paliativos
– aparecia em toda a sua transparência, uma vez desvelada a sua verdadeira
função: propulsionar a acumulação primitiva nos centros hegemônicos
europeus, ou seja, desempenhar o papel máximo das colônias na época do
Antigo Sistema Colonial (SOUZA, 2004:69).

Isto posto, podemos agora, dedicar-nos ao cenário de pobreza e, menos, da
decadência. Depois de conceituá-la, podemos inferir sobre suas consequências sociais,
atribuindo a ela, também, a consecução das irmandades. Mas antes, ainda, é necessário
contextualizá-la na problemática das cidades e na sua diversidade social.

OS EMBOABAS

Os bandeirantes sempre se sentiram como os grandes proprietários das minas, por
serem seus descobridores. O percurso de sua descoberta: o “périplo” das montanhas, das
serras e das matas dava-lhes o fundamento da autoridade sobre o lugar. Mais do que isso, esta
autoridade era extremamente “original”, fora do tempo, fora de jurisdição, como define muito
bem Fritz Teixeira: “Dos seus atos (...) não prestava contas nem à justiça comum, nem ao Rei:
agia contra (ou fora) da legislação do tempo, (...) apesar da proibição de escravizar os
indígenas, era esta a finalidade das bandeiras” (SALLES, 1982:34).
Entretanto, a mineração exigia outro tipo de atividade. Mais mercantilista, mais
citadina, mais “civilizada”. A matança de tribos inteiras deixava-os abaixo da linha ética, e,
sobretudo, abaixo de uma determinada linha administrativa, já que estes contribuíam mais
para o despovoamento, do que para o povoamento, objetivo primordial da metrópole
(SALLES,1982). Portanto, para a “fundação” das minas, os emboabas, os forasteiros ou os
adventícios, como preferirmos, foram personagens essenciais.

28

Apesar de as dificuldades reais e lendárias da transposição das serras e dos rios,
contingentes de pessoas de todas as camadas sociais da corte, da Bahia, de Pernambuco e do
Rio desejavam o “Eldorado”:

Homens arruinados pela decadência dos engenhos de açúcar do Nordeste,
arruinados ainda na corte de ultramar, ou simples criminosos e proscritos,
marginais diversos, subornavam comandantes de navios, ou mesmo
abandonavam suas pequenas propriedades agrícolas “à beira mar plantadas”
– para tão longe do mar e da vida, no coração mesmo do mundo, buscar a
ressurreição dos seus bens e de sua fortunas. Vinham para renascer
(SALLES, 1982:36).

A cidade urgia em aparecer. A Guerra dos Emboabas (1705-1708) escancarou o
conflito: “Minas Gerais deveria ser de todos”. A cidade era filha dos mineradores e
comerciantes. Gente nova que resistia ao poder dos bandeirantes. Estes se opunham
frontalmente à ocupação do “estrangeiro”. Saqueando caravanas que abasteciam a região,
matando seus componentes, numa ação, portanto, contraditória à própria sobrevivência do
lugar. Quem venceria?
A própria coroa ficava à espreita, aguardando os resultados. Mas não tardou para que
os emboabas conquistassem a confiança do povo que queria minerar, e, afinal de contas,
poder pagar o quinto. A luta dos emboabas contra os paulistas trouxe aos primeiros o mérito
de ocupar, explorar e administrar as minas. Vitoriosos, aumentaram o quinto e trouxeram a
paz.
Para Fritz Teixeira, Manuel Nunes Viana e Manuel Borba Gato, duas personagens
centrais no conflito, espelham as diferenças de concepção que fez do primeiro um “símbolo
mineiro”:

Os emboabas invocavam as leis, a justiça, o direito dos pobres, a paz social.
Os paulistas invocavam a própria autoridade, a glória, a força, o direito de
posse às lavras (concedido pela coroa), o passado épico e heroico, a vontade
de poder. Ambas as facções disputavam qual das duas serviria melhor ao rei.
Nas suas respostas aos editais de Manoel Borba gato, Nunes Viana criticava,
argumentava, repelia. O Borba jamais argumentou, mandava (SALLES,
1982:73).

Para além das considerações de “bom governo”, poderíamos, realmente, pensar que a
Guerra dos Emboabas resultou na edificação da cidade e, portanto, na caracterização e
multiplicação de grupos sociais, sejam dos pobres ou dos milhares de escravizados que
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serviram aos mineradores-comerciantes. Estes pobres, entretanto, puderam ter o “direito” à
irmandade. Nas mãos dos paulistas, apenas, seria isto possível?
Numa via de mão dupla, a cidade precisava se erguer, pois, se a irmandade era filha
das cidades, as cidades necessitavam das irmandades. Neste contexto, não seria delas o
alimento espiritual que mantinha a paz numa sociedade urbana e escravocrata?
Entretanto, convém demostrar que desta luta iriam surgir duas matrizes, que
contribuíram para a definição de uma “geografia religiosa”, uma paulista e outra emboaba,
que marcaram todas as festas e combates simbólicos entre as irmandades. Uma não cruzava
com a outra. A fronteira, quase invisível, é histórica.

OURO PRETO: CINZA E DESGOSTO

A cidade insiste em nascer, mesmo com o presságio de sangue e pobreza:

Afirma Diogo de Vasconcelos que o fato ocorreu em 1696. (....) Quando
nasceu o sol, o bandeirante viu na sua frente o menino de pedra, grande
Itacolomi reluzindo. (....) Muito sangue teria que jorrar sobre essas pedras,
muito povo teria que sofrer sua pobreza (SALLES, 1982:24).

A rua principal começava no alto, descia até sua praça o córrego de Ouro Preto. Aqui,
surgem o primeiro bairro e a Matriz do Pilar, emboaba, que se estendia até onde hoje é a
Praça Tiradentes. O bairro de Antônio Dias, paulista, começa do outro lado da praça. A
caminho da Matriz com o mesmo nome, com mais ladeiras íngremes e tortuosas. Em seguida
sobe pela ladeira até Santa Ifigênia, na entrada do Vira-Saia (caminho de Mariana e do
contrabando anunciado)7.

7

A população do bairro chamado Vira-Saia costumava rezar em frente a um oratório, numa esquina,
cuja o caminho leva à Mariana. Acreditava-se que as orações espantavam as “almas do além”. Contase que um dos vizinhos, chamado Cassanja, juntava-se ao grupo, e cujo olhar fixo na Santa era visto
com uma grande devoção. Na verdade ele estaria ali para obter a senha de outro comparsa, alto
funcionário do governo, que colocava flores e tirava a poeira da santa. Nesta ação movia a Santa de
um lugar para o outro, emitindo senha para o roubo do ouro que se dirigia à Portugal. (SILVA, Lázaro
Francisco da. “Conjuração Negra em Minas Gerais. Revista do IFAC, (2), dez.1995, p. 69.
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As demais ruas foram surgindo espontaneamente, conforme encontravam as minas8.
Não havia agricultura. Como afirmamos acima, a fome era certa e corriqueira. Matavam ratos
e cães. Mesmo assim homens continuavam a chegar (SALLES, 1982).
Além disso, a produção de ouro relacionada ao custo de vida não gerava fortunas,
engendrando a pobreza já colocada, por nós, anteriormente:

Gêneros de primeira necessidade: uma rez, oitenta oitavas. Um boi, cem
oitavas, sessenta espigas de milho, trinta oitavas (..) Um presunto de 8 libras,
dezesseis oitavas. Uma libra de manteiga, uma oitava. Uma galinha, três ou
quatro. Seis libras de carne de vaca, uma oitava. As bebidas, o fumo, o
azeite, marmelada e os confeitos, tudo era realmente caro. (...) Por uma
casaca de pano fino, vinte oitavas;(...) um par de sapatos de cordovão, cinco
9
oitavas, um par de meias, doze oitavas (SALLES, 1982:31) .

No cálculo do custo de vida, temos o preço dos trabalhadores escravizados e animais
de sela, segundo, ainda, o cronista Antonil:

Por um negro bem feito, valente e ladino, trezentas oitavas. Por um moleque,
cento e vinte oitavas. Um crioulo, bom oficial, quinhentas oitavas. Por uma
mulata de parte, seiscentas ou mais oitavas: negra ladina, cozinheira,
trezentas e cinquenta oitavas; por uma cavalo sendeiro, cem oitavas, uma
cavalo andador, duas libras de ouro (ANTONIL, 1982:170).

Novamente aqui, a desmistificação da riqueza nas minas, apontada, no início desse
capítulo. Assim como, a ausência de grandes proprietários de escravos, exceção para um ou
dois que podiam ter mais de 300 escravos.
O minerador, no início, possuía, apenas, 4 a 5 escravizados.
Dessa realidade, ainda, surgiria uma camada social de “desclassificados”, homens
pobres livres, que eram aproveitados pelo Estado e pelos “homens bons”. Para eles a
liberdade pouco valia: “eram esmagados pelo mundo da produção e pelos aparelhos do poder”
(SOUZA, 2004:99). Numa sociedade escravista, pautada pelos princípios do Antigo Regime,
não era fácil e nem sempre “desejável” ser livre. A sobrevivência dependia quase que,
exclusivamente, dos achados de ouro. Sendo a fome, um fantasma permanente.

8

Imperativo pensar novamente na cidade portuguesa: obedecendo aos declives e assentamentos da
natureza, e, portanto, “não a contrariando”.
9
“Poderíamos calcular como média global de produção, uma oitava por bateada. (....) Um trabalhador
forte e treinado, um escravo, desde que bem alimentado, poderia produzir, aproximadamente, de 30 a
40 bateadas por um dia de serviço”. SALLES, Fritz Teixeira. “Vila Rica do Pilar”. Belo Horizonte;
São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1982.
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Por outro lado, o escravizado tornar-se livre significava escapar da violência, da
miséria e da concorrência “desleal” de trabalhar numa mina de ouro. Trabalhava curvado,
durante longas horas com os pés dentro d‟água, “o escravo ainda em crescimento torna-se
cambaio e muitos adolescentes ficam deformados para toda a vida” (MATTOSO, 1982:136).
Sobre as condições de vida do escravizado, acrescenta, ainda, Kátia Mattoso:

Proteger-se é a primeira preocupação do escravo mineiro, defender-se do
senhor que obedece unicamente à sua capacidade e pode chegar à matá-lo,
precaver-se contra os outros escravos, dispostos a tudo para angariar o
dinheiro necessário à compra da liberdade. São muitos de resto, os que
conseguem finalmente alforriar-se e então, somente então, sentir-se
solidários com os que ainda labutam sob a dura escravidão: as confrarias
religiosas desenvolveram-se excepcionalmente na província de Minas
Gerais. A vida no garimpo é, pois, tão rude quanto nas fazendas, para o
escravo. Materialmente chega a ser mais precária e nela o escravo sofre uma
sexualidade mais reprimida, devido ao pequeno número de mulheres
utilizadas na extração do ouro (MATTOSO, 1982:137).

De fato, Laura de Mello e Souza ressalta que muitos escravizados conseguiam sua
alforria, muitas vezes por acúmulo de pecúlio, posto que, como dissemos, havia uma grande
concentração de riquezas e a maioria dos mineradores não possuía recursos para manter
durante muito tempo o seu escravizado.
Além disso, podiam encontrar uma pepita ou denunciar um roubo feito pelo seu
senhor, ganhando a alforria das autoridades ou, nesse caso, ao contrário, estabelecendo outro
campo de negociação com o senhor, cujo objetivo era, também, a liberdade (SALLES, 1963).
Mas é importante sublinhar que nesta sociedade escravista, num lugar ermo com
tantos e variados problemas, não era fácil, nem tampouco desejável ser um “desclassificado”.
Daí, a importância das irmandades, segundo o nosso entendimento.
A população morava em casas simples. Fritz Teixeira atribui este fator à falta de
tempo para se pensar na casa. Era necessário improvisar para minerar rapidamente. Foi se
ajeitando ao passo do terreno. Geminando as construções para evitar as “correntezas de ar”,
“perniciosas à saúde”.
Passados os primeiros anos do século XVIII, ocorre um “princípio de estratificação; o
homem começa a se fixar e a casa a crescer” (SALLES, 1996:43). Fritz Teixeira se refere à
cozinha, aos quartos, depois à sala de jantar. O azul escuro predomina, o telhado possui telhas
grandes e avança sobre a parede, protegendo-a das goteiras.
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Conforme a vila se estabelece, os terrenos rareiam, as casas se alongam para os
fundos. Poucas vezes os materiais são requintados. “Não são muitas as casas verdadeiramente
ricas”, conclui Fritz Teixeira (SALLES, 1996:43).
Enfim a cidade vai se edificando. Para cada grupo uma igreja, uma irmandade, um
altar, uma capela.

A IGREJA

Do ponto de vista local, a igreja exercia um papel fundamental no ordenamento das
cidades. Depois da rua, a igreja. O regime do padroado fazia da Igreja um braço da coroa e a
ela teria que se submeter (HOLLANDA, 2001).
A coroa “minimizava” as despesas e foram as ordens religiosas que construíram seus
templos no litoral. Nas minas será diferente. Serão as confrarias e as ordens terceiras que
cumprirão este papel10? Entretanto, agora, cumpre a tarefa de demonstrar a edificação dessa
cidade sob a ótica religiosa, conforme a contribuição de Fritz Teixeira:

Ocorreu, pois, o seguinte processo: os primeiros povoadores organizavam,
reunindo os “homens bons” da terra, a irmandade do Santíssimo Sacramento,
que se encarregava da construção da matriz. Depois iam surgindo novos
agrupamentos sociais que criavam novas irmandades. Eram então erguidos
os altares laterais da igreja. Com o desenvolvimento do processo de
aglutinação desses grupos, surgiram conflitos e antagonismos constantes: em
consequência desses choques, as irmandades abandonam as matrizes,
construindo seus próprios templos, que são capelas filiais espalhadas em
todas as direções (SALLES, 1982:46).

A história das igrejas mineiras seguiu, ainda, o seguinte esquema, segundo Fritz
Teixeira:

Construía-se a matriz, pertencente ao Santíssimo Sacramento, e logo depois
a Rosário dos Pretos. Na primeira década a população adventícia e
forasteira não estava escalonada através dos seus grupos étnicos. Existiam
apenas os senhores e seus escravos.
Desenvolve-se a mineração e nasce o grupo de pardos, consequência das
incessantes mestiçagens de reinos com escravas, ou índios com brancos.
Surgem, então, as irmandades dos pardos e dos pretos nativos, Amparo ou
Mercês (esta de crioulos). Continua o processo de estratificação e classe
10

Esse tema será discutido com maior propriedade no segundo capítulo deste trabalho.
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dos comerciantes (a única profissão economicamente estável) se consolida
num status e nascem, então, as Ordens terceiras, do Carmo e S. Francisco.
Estávamos, já então, entre 1740 a 1750 ou 60 (SALLES, 1982:49).

Para este trabalho, a geografia dos templos mineiros, sua historicidade e construção
contribuíram para a caracterização desta sociedade pobre. O fato de a coroa entregar nas mãos
de leigos a construção desses edifícios nos diz muita coisa em relação à pobreza nas minas e à
necessidade dos laços de solidariedade. As capelas eram erigidas, primeiramente, de taipa e
sopé, sem janelas ou torres. Por outro lado, os esforços construíam, rapidamente, o altar-mor e
a sacristia, que se alcançavam através de dois corredores laterais. É nela, portanto, que
ocorriam as assembleias das irmandades, segundo Fritz Teixeira.

O PARADOXO

Embora a pobreza pudesse ser um fato, a Igreja, junto com o Estado, neste momento,
mantinha a aparência da riqueza, da estratégia de dominação. Daí as festas religiosas, de
caráter político, sobre as quais, falaremos mais adiante.
A proibição do clero regular por parte da coroa visava impedir o roubo, mas, também,
manter as aparências. Podemos pensar, ainda, que essa proibição e a consequente necessidade
de organização leiga das irmandades ensejavam e estimulavam uma organização de caráter
“comunitário”, “oficioso”, quase independente.
Em outras palavras, o Estado, como estrutura dominante, mas distante, delegava
poderes e, ao mesmo tempo, exercia controle através de um estatuto religioso. A população,
autorizada pelas irmandades, exercia seu poder sob a brecha do isolamento geográfico e do
mesmo código religioso, provendo assim suas necessidades cotidianas e espirituais.

34

Capítulo II
As Irmandades: Espaços de negociação

Sabe-se que as irmandades religiosas11 surgiram na Europa medieval e foram
incorporadas e difundidas no contexto da reforma tridentina, em especial nas colônias
portuguesas12.

11

Assim como Julita Scarano e Alisson Eugênio, utilizaremos neste trabalho as expressões
irmandades, confrarias, grêmios e associações como sinônimos. Os autores reconhecem que há
diferenças entre elas mas não atribuem problemas à análise dos “aspectos históricos e sociais” das
Minas no século XVIII.
12
CHARON, Sérgio. Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, pp. 316.
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De modo geral, a coroa nunca investiu na construção de igrejas na colônia, embora
absorvesse as rendas, pois o Estado absolutista era regido pelo instituto do padroado.

AS ORDENS RELIGIOSAS E AS IRMANDADES NA EUROPA MEDIEVAL

O cristianismo sobreviveu à destruição do Império Romano e sua força simbólica
resistiu ao processo da interiorização da Idade Média, provocado pelas invasões germânicas.
Neste contexto, surgiram as ordens regulares, que se formaram a partir da necessidade da
manutenção dos princípios regulares da religião, diante da descentralização do Estado e do
distanciamento dos centros “administrativos” do catolicismo.
Essas ordens, de modo geral, eram enclausuradas e mantinham um cotidiano marcado
por hábitos religiosos rígidos, sem contato com o mundo. Entre elas, destacamos as ordens
monásticas, que viviam em mosteiros; as mendicantes, mais associados às obras de caridade
e, por isso, menos isoladas; e aquelas, propriamente ditas, ordens regulares, que ao longo da
Idade Média – com necessidades históricas de evangelização - foram se tornando menos
enclausuradas e mais ligadas ao clero secular, ou seja, àqueles que viviam nas paróquias, em
contato cotidiano com leigos e com o público em geral.
As irmandades religiosas, portanto, surgiram na Europa medieval e estão ligadas às
corporações de ofício, e a um determinado lugar: vila ou aldeia. Segundo Riolando Azzi,
existiam as irmandades e as ordens terceiras, estas vinculadas às ordens religiosas:
franciscanas, carmelitas, etc. (AZZI, 1983). A irmandade nascia a partir da reunião de
determinado grupo, que tinha um ofício em comum e que, às vezes, filiava-se a um mosteiro.
De modo geral, cuidava da vida religiosa e da ajuda mútua dos seus “associados”. Não é
difícil imaginar essas funções das irmandades no contexto medieval, onde muitas vezes, a
miséria e a pobreza assolavam a população.
A partir do século XVI, com a expansão marítima e as reformas protestantes, as
irmandades proliferaram, especialmente, as relacionadas ao clero regular e administradas pela,
então, recém-fundada Companhia de Jesus.

A PRIMAZIA DO PADROADO PORTUGUÊS E A ADMINISTRAÇÃO DAS
IRMANDADES
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No caso brasileiro, as irmandades foram fundadas ao longo da costa litorânea. E como
já dissemos, nas Minas Gerais, formaram-se a partir da organização de leigos, ou das Ordens
Terceiras, já que Portugal havia proibido a instalação das ordens religiosas. Nesta altura, o
Estado português, já detinha a primazia sobre a Igreja e sobre a ação de Roma, como aponta
Julita Scarano:

A habilidade de alguns governantes e as circunstâncias locais proporcionarão
a Portugal uma possibilidade de escapar à ação de Roma. O aparecimento de
Ordem de Cristo e o fato de seu Grão-Mestrado cair nas mãos dos soberanos
deram meios a estes para agirem com certa liberdade. O Grão-Mestrado da
ordem de cristo fará dos reis de Portugal os mentores da vida religiosa, tanto
do reino como das Colônias, propiciando ao estado uma posição de
preponderância sobre a Igreja. (SCARANO, 1976:11)13.

Não é difícil pensar que a instalação das irmandades no Brasil e, em especial na região
das Minas, sofreu, em certa medida, a influência decisiva dessa “independência” do padroado
em relação aos aspectos mais formais da religião: como as injunções do barroco mineiro e as
interferências culturais africanas. Exemplo disso, são as “idas e vindas” da irmandade do
Rosário dos Pretos para a obtenção da autorização para o seu funcionamento, que ocorria
todos os anos, após a visitação do prelado eclesiástico (SILVA, 1995). Ou seja, havia muitos
conflitos e negociações, ora com a coroa, ora com as autoridades eclesiásticas porque ambas
disputavam o controle da irmandade. E é nesse “espaço”, neste breve tempo de “ausência” de
poder que a irmandade soube tirar proveito, mantendo, muitas vezes, suas diretrizes a despeito
da matriz do colonizador.

“Nascidas da Ordem dos Templários, no ocaso desta, a Ordem de Cristo, criação portuguesa, irá
receber inúmeros benefícios da Santa Sé. Sobretudo no tempo de D. Henrique, o Navegador, que
transformou “este sodalício num órgão capaz da empresa que tinha em mente”. As navegações e
conquistas patrocinadas pela Ordem obtiveram o governo espiritual das Ilhas de Madeira, Porto Santo
e Deserta e mais concessões pontifícias que a colocaram à testa da vida religiosa do império português
ultramarino. A Bula Inter Coetera foi um grande passo nesse sentido, pois concedia ao Prior do
Convento da Ordem de Cristo, sediado em Tomar, o padroado sobre as terras que em seu nome se
achavam descobertas ou que viessem a descobrir.
Com o Padroado, a jurisdição espiritual sobre essas terras passava à Ordem de Cristo, cujo GrãoMestrado, a partir de D. Manuel, tornou-se de fato prerrogativa dos Reis de Portugal. Na prática, isso
resultará numa íntima ligação entre o poder eclesiástico e o temporal”. SCARANO, Julia. Devoção e
escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito Diamantino no século
XVIII (Col. Brasiliana, 357). São Paulo, 1976, pg.12.
13
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Entretanto, para entender essa controvérsia devemos compreender as relações entre os
órgãos administrativos da metrópole, o poder temporal, Secretaria dos Negócios Ultramarinos
e a Mesa de Consciência e Ordens14 e os bispos, poder espiritual.
Como dissemos, Portugal possuía uma prerrogativa que deixava o país, de certa forma,
independente de Roma. É o que vemos, por exemplo, em relação à cobrança do dízimo. As
terras do Brasil pertenciam à jurisdição da Ordem de Cristo, mesmo depois da criação do
bispado no Brasil: “A jurisdição e o padroado dos benefícios infra-episcopais sempre foram
vistos como prerrogativas em que se incluía a cobrança dos dízimos nas terras ultramarinas”
(SCARANO, 1976:13). E é na qualidade de Grão-Mestre que o rei recebe os dízimos: “Não
era ao Rei, como tal, que se pagavam os dízimos eclesiásticos, mas ao Rei na qualidade de
Grão-Mestre da Ordem de Cristo” (SCARANO, 1976:13).
Portanto, dessa vantagem financeira, podemos tirar duas conclusões: a independência
autorizada e reconhecida da Coroa, e o fato de que, na maioria das vezes, valendo, inclusive,
como regra, o dízimo recolhido não abastecia as minas.
A construção das igrejas, o pagamento dos vigários e a manutenção do culto, de modo
geral, ficavam a cargo das irmandades15.
Por outro lado, tal situação deixava os membros do clero na dependência excessiva
dos fiéis, o que nos levar a supor, também, outro indício de independência das irmandades:

Tal situação deixava os membros do clero numa humilhante dependência e
muitos se voltavam para uma cobrança excessiva das „conhecenças‟. (....)
Essas „conhecenças‟ eram taxas que os padres cobravam pelas confissões,
comunhões e outros atos dos fiéis. Apesar de estabelecidas por Lei as
quantias a que tinham direito para a administração dos sacramentos, havia,
no entanto, numerosos abusos (SCARANO, 1976:15).

As reclamações do governo contra os religiosos, segundo Julita Scarano, dizia respeito
também à aplicação da justiça, que muitas vezes, era feita pelos bispos, como “colocar a
ferros os que consideravam merecedores de tal castigo” (SCARANO, 1976:16).
A criação da Mesa de Consciência e Ordens ocorreu em 1532 no bojo da adoção do regalismo, “que
tendia a identificar os interesses da monarquia aos da hierarquia eclesiástica.” VAINFAS, Ronaldo.
Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 293.
15
Julita Escaro afirma que em relação à construção das Igrejas os fiéis não reclamavam e eram
orgulhosos das edificações, diferentemente das conhecenças. SCARANO, Julia. Devoção e
escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito Diamantino no século
XVIII (Col. Brasiliana, 357). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976, pg.16.
14
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Havia, entretanto, um lugar comum em relação às questões de soberania: tanto o
governo metropolitano como o eclesiástico concordavam quando “os padres fulminavam do
púlpito as pessoas que, deixando de pagar o que devem ao Estado, dão motivo à derrama,
prejudicando o povo” (SCARANO, 1976:16).
Mas os maiores problemas entre eles estavam na proibição da entrada e permanência
das ordens regulares, pois estas mantinham contatos entre si, seja no território ou no exterior,
o que, segundo a Coroa, poderia facilitar o contrabando entre os padres. Aqueles que ficavam,
deveriam exercer, exclusivamente, os ofícios paroquiais. Mesmo assim, como afirma Julita
Scarano, havia padres que eram mineradores e, portanto, donos de escravizados:

É inegável que muitos padres se dirigiam para a zona das minas com
finalidades econômicas e aventureiras. Inúmeros deles dedicaram-se à
mineração. Mesmo o lendário popular do Distrito Diamantino conserva a
memória de padres mineradores ou mineiros, que nunca exerceram funções
religiosas (...) (SCARANO, 1976:17).

Nosso objetivo acima foi, justamente, demonstrar que o conflito entre a Coroa e o
poder eclesiástico, presente em Minas através do Bispado de Mariana, contribuiu para a
consecução das irmandades e paras a sua existência mais “independente”.
Para Julita Scarano, “parece ter sido mais rigorosa a fiscalização da Coroa sobre as
irmandades brasileiras do que em relação às que funcionavam em Portugal” (SCARANO,
1976:19). Mas podemos supor, ainda, que a distância da Metrópole e os conflitos entre os dois
poderes, de alguma forma, contribuíram para uma negociação promissora para as irmandades,
não importando serem de ricos ou de escravizados.
Ao mesmo tempo em que ambos os poderes combatiam esse “espírito de
independência” que se manifestava nas irmandades – sobre isto falaremos, melhor, mais
adiante -, as irmandades também se opunham ao controle dos vigários:

Estas, por sua vez, também tentavam escapar ao controle dos Vigários que,
por mais próximos, procuravam de todas as formas colocar esses grupos sob
a sua jurisdição. As confrarias, por sua vez, tentavam transformar os padres
em elementos contratados, pagos para exercer funções determinadas
(SCARANO, 1976:21).

Será que no Brasil, do século XVIII, sobretudo nas Minas Gerais em geral mas, em
especial, em Ouro Preto, lugar de vales e montanhas íngremes, cujo acesso demorava dias com tempo bom- era fácil, possível, e mesmo desejável, uma querela mais amarga? Com uma
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população escravizada, com a fome espreitando e o ouro rareando? Nem de um lado, nem do
outro. Julita Scarano afirma que, de modo geral, as irmandades brasileiras não apelavam a
Roma, mantendo-se “fiel” aos auxílios da coroa, em casos de rusgas mais severas
(SCARANO,1976: 20).
Lisboa exigia o envio de todos os Compromissos, assim como quaisquer mudanças na
arquitetura da Igreja, desde uma mudança externa, até a construção de um púlpito ou retábulo.
Os bens e as contas em geral, incluídas as anuidades dos fiéis, eram rigorosamente listados e
enviados à Coroa. Ao mesmo tempo:

A população, por seu lado, sentia-se lisonjeada e prestigiada com a
aprovação régia. Cada confraria, ao reivindicar direitos, buscar vantagens,
dava aprovação como prova de uma obrigação de cumprirem, mesmo os
padres, os vários itens desses regulamentos (SCARANO, 1976:23).

Portanto, sob a égide da Lei, mas sob a sombra da negociação, a irmandade ia se
constituindo. Além disso, as irmandades brasileiras “davam muito maior importância às
categorias raciais e sociais, não se integrando em qualquer finalidade profissional”
(SCARANO, 1976:24). Diferente, portanto, da tradição medieval. Até porque tratava-se de
uma sociedade escravista, onde o trabalho livre não era preponderante.
A partir dessa filiação, nasceram as irmandades de negros e brancos. Sua função
estava associada ao caráter caritativo medieval, além da proteção de seus associados:
Os pretos da Irmandade do Rosário de Ouro Preto continuavam – sem o
saber- a ação das associações que construíram estradas e pontes, quando
empreenderam à sua custa a abertura da rua que de sua Igreja levava à
Matriz do Pilar, por ocasião do Triunfo Eucarístico (SCARANO, 1976:25).

Podemos inferir que esse caráter “profano” das irmandades, ligadas às necessidades
cotidianas ordinárias, é outro caráter intrínseco dessas associações, considerando, inclusive, o
estatuto do Estado absolutista português, que cobrava, mas não investia.
As irmandades tinham por excelência a proteção de um santo, tanto em Portugal como
no Brasil. Nesse sentido, vale notar que elas se proliferaram também na metrópole, com a
diferença, como já dissemos, de estarem, incialmente, vinculadas às ordens religiosas:

As irmandades religiosas do Reino procuraram integrar toda a população,
inclusive os representantes das raças exóticas, como mouros, pretos e até
índios que afluíssem eventualmente a Portugal. Desde os primórdios tentou-
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se sujeitá-los ao catolicismo e a irmandade foi, para tanto, um dos meios
mais eficazes (SCARANO, 1976:26).

De fato, a “sujeição” obteve sucesso. Entretanto, devemos, ainda, estabelecer as
nuances que essas associações, em função da sua natureza “classista”, estimulavam.
Esse espírito de independência, muitas vezes apontado nesse trabalho, é também um
objeto à parte de pesquisa, que não conseguiremos levar a cabo neste capítulo, mas nos parece
essencial para entender a iconografia da Igreja de Santa Ifigênia, objetivo final desta pesquisa.
Como dissemos anteriormente, o padre era visto pelos homens comuns como o único
que podia rezar a missa e efetuar os sacramentos para os seus fiéis. Era nesse momento,
apenas, que se submetiam a essa autoridade:

É interessante notar que tais elementos eram homens e mulheres que
levavam vida comum, mas que patrocinavam o culto, construíam igrejas,
paramentavam-nas, organizando assim a vida católica local. Realmente, o
leigo da irmandade mineira se considerava a própria igreja, julgando poder
intervir em quase todas as questões eclesiásticas (SCARANO, 1976:28).

De fato, é importante sublinhar que, na ausência das Ordens Religiosas, criou-se o que
Julita Scarano chamou de “beneplácito régio” (SCARANO, 1976:29), de modo que a
organização se desse através de agremiações de pessoas comuns. Por outro lado, a autora
enfatiza, também, que essa participação trazia uma permanência medieval: “que encarava
todos os cristãos como elementos responsáveis pelas coisas de Deus e da Igreja” (SCARANO,
1976:29).
Além disso, estavam também resguardados pelas “tendências mais recentes” dos
Setecentos, preconizadas pelo Vaticano II, que autorizava uma maior participação dos leigos,
inclusive na organização do culto.
A divisão racial e social que se operava na formação das irmandades são visíveis na
disposição arquitetônica e, sobretudo, hierárquica dos altares da Igreja:
O branco cria o que podemos chamar “associações de altar-mor, construindo
as igrejas mais ricas, ao passo que os pardos e negros ocupam ora os altares
laterais, ora as igrejas situadas em lugares de menor destaque no aglomerado
urbano (SCARANO, 1976:30).
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Entretanto, o desejo de cada “irmandade de altar-lateral “era construir sua própria
Igreja, pois “ganhava status e mais liberdade de ação”16. Novamente, aqui o espírito de
independência é indiciado e, mais do isso, constatado:

Esse desejo de emanciparem-se umas das outras, de sorte que fosse cada
qual senhora do próprio destino, não deixa de ser uma manifestação de
independência. Isso talvez explique a intensa fiscalização que a Coroa
mantinha sobre todas as irmandades. (...) Esse medo de que as confrarias
manifestassem qualquer veleidade de autonomia é prova de que a Metrópole
as julgava com possibilidade para tanto: As irmandades, principalmente,
foram o refúgio das aspirações e sentimentos democráticos. Nelas se
realizaram os debates e lutas que não se podiam empreender na praça
pública. Serviam para manter nos homens o gosto da independência
(SCARANO, 1976:32).

Ao recorrer a Daniel de Carvalho, responsável pelo fragmento acima, Julita Scarano
converge com outros autores sobre essa mesma questão da independência das irmandades, o
que vai contribuir, no nosso entendimento, para a ornamentação da Igreja de Santa Ifigênia.
Mas ainda temos considerações sobre as separações dos grupos das irmandades. Isso,
de fato, ocorria, mas de maneira emblemática, como nos apresenta Scarano, em uma curiosa
passagem:

Tal fato deve ter levado a Ordem Terceira de São Francisco, no Tijuco, a
preferir se instalar em um altar lateral da Igreja do Rosário, enquanto
construía a sua sede. Eventualmente poderia ter tido algum altar na Sé ou em
outra igreja de brancos, mas preferiu ficar sujeita, ao menos
temporariamente, a um agrupamento de pretos (SCARANO, 1976:33).

Podemos pensar, até com certa obviedade, que se tratava, sobretudo, de acordos no
âmbito da religião e nos esforços comuns a ela, mas é impossível não atribuir um caráter
“simbólico” a essa “sujeição”.
O que concorre com a intenção desse trabalho, que é justamente a de buscar
argumentos que expliquem a presença dos símbolos africanos na Igreja de Santa Ifigênia, e
que puderam ser reunidos devido ao contexto histórico na qual estava inserida a Colônia neste
momento. Neste sentido, o regime de padroado, de certo modo, “ventilava” ares de liberdade
para as irmandades. Entretanto, estas estavam, fundamentalmente, ancoradas sob o controle
dado pela própria religião, ora pela proibição da instalação das ordens religiosas, ora pelas
condições materiais da região das Minas.
Fica a explicação para o visitante “desavisado” e curioso, ao deparar-se com tantas igrejas em Ouro
Preto.
16
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Todavia, não estamos querendo dizer com isso que a “liberdade” foi, em certo sentido,
uma concessão. Já demonstramos que a Coroa temia pelas “veleidades democráticas “dessas
associações.
O que defendemos é que houve um contexto propício para a instalação das
irmandades, sobretudo neste lugar e com estas características, das quais emanaram
contradições que foram além da religião. Uma vez que atingiram pontos de negociação, onde
imagens, símbolos e referências de um povo, que fora submetido através da violência à
escravidão, permaneceram. Em outras palavras, foi no âmbito religioso que essas pessoas
puderam reaver, de algum modo, sua humanidade.
Porém as contradições continuam a aparecer. Em Portugal, muitas confrarias negras
surgiram a partir do estímulo alcançado pela Ordem dos Dominicanos (inclusive a conversão
de negros africanos em torno de Nossa Senhora do Rosário – o que debateremos mais
adiante). Inicialmente, eram associados na mesma irmandade, juntamente com os brancos. Ao
longo do tempo passam a exigir a separação, provavelmente, “por questões de auxílio mútuo e
proteção aos seus interesses” (SCARANO, 1976:24). Eram desejosos, portanto, de manter a
separação por raça. Já os brancos, ao contrário, objetivavam manter uma confraria única, já
que as esmolas, na maioria das vezes, pelo “compadecimento popular”, acabavam indo para
os negros, o que comprometia o pecúlio da irmandade:

É curiosa que os interesse pecuniários os levaram a desejar uma união de
raças, enquanto no Brasil sucedeu o contrário: procuraram estabelecer
rigorosa separação étnica. Deram sempre às minorias raciais que desejavam
a separação. Em Portugal, os brancos, temendo ser prejudicados nas esmolas
(...) queriam uma união, uma vez que, dentro de uma associação
predominante de brancos, os pretos teriam posição subalterna. Na Colônia,
pelo contrário, preferiam manter a separação preservando assim suas
vantagens, dado o perigo representado pelo elevado número de homens de
cor (SCARANO, 1976:44).

Julita Scarano continua:
Assim se explica que „o primeiro movimento de protesto dos pretos, o do
1789, na revolta dos alfaiates‟ tenha sido motivado por um desejo de
terminar com a separação racial nas confrarias, criando um catolicismo
baseado, de fato, na igualdade entre os homens (SCARANO, 1976:44)17.
Continua Julita Scarano: “Essas questões sociais, surgidas do desejo dos grupos minoritários de
defender suas prerrogativas, se manifestam bastante cedo. Essa briga entre as irmandades do Rosário,
em Portugal, parece ter sido vencida pelos pretos, apesar de nada constar a respeito no Livro de São
17
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É nesse ponto de inflexão que buscamos, também, apresentar ao longo deste trabalho
as pequenas e grandes conquistas dos escravizados, resvalando, portanto, numa resistência,
muitas vezes, sutil, “mascarada” pelo dia a dia e imperceptível como tal.
Mencionamos alguns exemplos de condicionamentos históricos que tornaram
possíveis as irmandades e seu “espírito independente”. Mas novamente aqui, vemos a luta dos
contrários: pois se era possível uma liberdade de ação dentro das irmandades, ao mesmo
tempo as estratégias de controle existiam, justamente, porque o oposto também se fazia
presente. Ou seja, onde há controle, há resistência, e vice-versa.
Em relação à estratificação social que ocorreu nas agremiações, Fritz Teixeira enfatiza
o caráter associativo, pautado pela discriminação racial, mais evidente entre 1730 e 1740,
época onde o ouro rareava e que se afastava dos princípios caritativos ou religiosos.
Chama atenção o fato da Irmandade das Mercês congregar apenas os “pretos criollos”,
para se diferenciar dos negros africanos, do Rosário:
Os brancos, o Rei e todas as classes dirigentes, para não dizer opressoras,
interesse tinham assaz que os negros algo achassem ao desporto, uma fonte
de consolação, um lugar enfim próprio (SALLES, 2007:81).

Não é difícil lembrar aqui da célebre prática de dividir para governar. De fato, “uma
colônia escravista estava fadada ao sincretismo” (SOUZA, 1987:93). Mas é na negociação
que se estabelece a manutenção das irmandades. É na contradição oferecida por elas, pelas
características que lhe eram próprias, que navegavam o incerto, o humano e o desejo de
liberdade.
A separação ou o desejo da união dentro das confrarias revelam diferentes
expectativas e projetos de grupos que, em determinados momentos históricos, decidem o que
fazer, mesmo não obtendo, às vezes, o sucesso desejado. Estando, portanto, no âmbito da
negociação. Não seria esta a melhor definição de sujeitos históricos?

AS IRMANDADES E AS RELAÇÕES ECONÔMICAS

Domingos”. O que não impediu os brancos de os acusarem de serem bárbaros, bêbados e ladrões.
“Perigosa acusação e, provavelmente, apoiada em algum fato real, num meio que qualquer deslize no
gênero poderia ser punido pela Inquisição”. SCARANO, Julia. Devoção e escravidão: a Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito Diamantino no século XVIII. (Col. Brasiliana, 357).
São Paulo, 1976, pp. 44-45.
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As irmandades deviam prover sua própria manutenção. O que incluía a construção das
igrejas e dos altares, assim como os serviços religiosos de seus associados. Nada vinha do
dízimo.
Não há informações precisas de onde os escravos tiravam recursos para participar da
irmandade. Entretanto, Julita Scarano aponta alguns meios pelos quais isso acontecia.
Era comum, por exemplo, os senhores pagarem a mensalidade, já que tinha interesse
na cristianização dos seus escravos. Muitas vezes, o escravo que ocupava um cargo
importante na irmandade era motivo de orgulho do senhor, posto que houvesse uma disputa
entre estas pessoas em ter representantes em confrarias bem vistas na sociedade (SCARANO,
1976).
Outra forma de se manter associado e pagando as mensalidades era através dos
recursos advindos do trabalho que os escravos poderiam exercer aos “domingos, feriados, e
nas noites de luar” (SCARANO, 1976:67). Além de recursos que poderiam ser resultado de
roubos e contrabando, na maioria das vezes, não documentados (SCARANO,1976).
Os pagamentos poderiam ser anuais ou mensais, assim como o pagamento da “joia”
referente à entrada na confraria. Os “rendimentos da bacia” eram outra forma de pagamento
que consistia na coleta feita na missa.
Havia também o “petitório”, prática importante, que arrecadava recursos através de
esmolas nas vilas, arraiais e regiões mais distantes. Segundo Scarano, aquele funcionava
como uma expiação para os colonos das Minas, diante dos “contínuos crimes e excessos”
(SCARANO, 1976:69).
Existia, entretanto, outros meios para se obter lucro. Um deles, que pode nos
surpreender, é o empréstimo a juros. “As irmandades funcionavam como uma espécie de
banco para a população (…) inclusive a elementos estranhos ao seu quadro (…) mesmo a
pessoas de cor” (SCARANO, 1976:70).
Fritz Teixeira Salles ao apontar a excentricidade dessa atividade “pouco espiritual”,
nos revela, novamente, o caráter independente das irmandades (SALLES, 2007:96). Para nós,
funciona como argumento que legitima essa independência e os lugares de negociação.
Outra fonte de ganho era o aluguel de escravizados. Scarano afirma ser um recurso
típico das irmandades do Tijuco e até mesmo as irmandades de negros o utilizava:

(...) Parece claro que, mesmo as irmandades de pessoas de cor eram donas de
escravos, uma vez que esse era o costume aceito por todos (…) e a
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irmandade agia em relação ao problema do cativeiro muito mais no sentido
individual, do que geral ou coletivo (SCARANO, 1976:73).

A IRMANDADE DO ROSÁRIO DOS PRETOS

O compromisso da irmandade Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz, segundo
Fritz Teixeira, data de 1719. Nesse momento, havia ainda um “aglomerado heterogêneo sem
estratificação grupal” (SALLES, 2007:72). Daí a irmandade congregar negros e brancos no
mesmo lugar. Entretanto, com o passar dos anos, os interesses de cada grupo prevaleciam em
detrimento de outros, conforme vimos, também, com as irmandades do Reino.
Em 1733, há a “reforma do estatuto” e a irmandade passa a pertencer apenas aos
negros. Os brancos se instalaram na capela do Padre Faria.
É fundada, então, a Irmandade do Rosário dos Pretos de Santa Ifigênia do Alto da
cruz, cujas santas protetoras serão Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Santa Ifigênia.
A popularidade da Nossa Senhora do Rosário advém de ser ela a mãe do Salvador:
“Escudada no terço, foi cara ao catolicismo lusitano e recebeu proteção e privilégio de reis e
pontífices” (SCARANO, 1976:1).
Além disso, seu culto e a recitação do terço foram intensamente divulgados pelos
dominicanos, sendo também popular entre os marinheiros portugueses (SCARANO,
1976:47)18. Em todas as cidades portuguesas foram erigidas igrejas em sua homenagem.
As irmandades ligadas à patrona tinham regras iguais às outras, como absolver cativos,
presos e casarem órfãos (SCARANO, 1976:40). Mas para a autora, nenhuma explicação
parece clara para esclarecer a devoção dos negros pela santa. Vejamos o que diz a respeito:

Segundo Frei Agostinho de Santa Maria, foi uma imagem de Nossa Senhora
resgatada em Argel que deu início ao culto, levando os negros a escolherem
essa invocação, erigindo-a em padroeira. Vai além esse religioso, dizendo ter
„sido a própria Mãe de Deus quem os escolheu „para a confusão dos
brancos‟. Explica que estes abandonaram a devoção quase completamente,
quando passou ela a ser adotada pelos pretos „q lhe deram o título do
18

A Batalha de Lepanto foi um conflito travado no mar Mediterrâneo entre uma esquadra da Liga
Santa (Veneza, Espanha, cavaleiros de malta e os Estrados pontifícios) e o Império Otomano, em
1571. Disse-se, que “obedecendo às ordens do Sumo Pontífice e colocando-os debaixo da proteção de
Maria, a armada cristã investiu contra o inimigo com ânimo admirável. E de súbito, o vento, que se
mostrava tão adverso, mudou, soprou com violência contra os infiéis. A batalha durou umas poucas
horas, com fúria encarniçada acabando pela total derrota da armadura turca”.
<http://milagresdorosario.blogspot.com.br/2010/12/batalha-de-lepanto.html>. Acesso em: 17/10/2015.
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Rosário, que he com que hoje ao presente he buscada & servida dos seus
devotos pretinhos‟ (sic). Acentua o fervor dos homens pretos, mostrando-se
mais calorosos do que os brancos, mais imbuídos do desejo de agradar à
padroeira (SCARANO, 1976:40).

Em resumo, a autora acredita que a irmandade de Nossa Senhora dos Pretos surgiu em
Portugal, a partir de uma transformação gradativa, nascendo das irmandades dos brancos:

É possível que, a princípio, tivessem os dominicanos atraídos os elementos
de cor para as associações de seus conventos e, posteriormente, se tenham
estes tornado tão numerosos que acabaram criando agrupamentos autônomos
(SCARANO, 1976,40).

É importante acrescentar aqui que o proselitismo dominicano possivelmente alcançou
resultados positivos, o que aproximou brancos e negros, “ligando-os através das mesmas
crenças, ainda que forçadas e superficiais” (SCARANO, 1976,40).
Na Colônia, acreditamos que, além disso, as irmandades negras foram fruto da
contradição de uma sociedade escravista mineradora, mas pobre. Por isso, encontramos nelas
uma religiosidade popular que, atenuadora das tristezas e angústias, foi o único elemento
agregador de uma possível resistência à falta de identidade gerada por esta sociedade
escravocrata.
Nesse sentido, vejamos o que o professor Ednilson Quarenta escreveu sobre o tema:

Entre um ponto e outro- religiosidade afro e religiosidade católica desenvolveram-se níveis intermediários de convivência e intersecção
cultural: ritos e liturgias circulavam com autonomia, mesclando práticas e
símbolos comuns. Um diálogo oficioso, desautorizado, mas que engendrou
paulatinamente uma dimensão sincrética na esfera do sagrado
(QUARENTA, 2004:16).

A partir desse contexto, os negros, cativos e libertos, puderam expressar sua cultura,
ora numa demonstração subliminar de traços característicos de uma religiosidade afro, ora
num espaço “oficioso” de conflito e resistência, marcado pelo sincretismo religioso19.

19

É importante sublinhar que o termo é bastante polêmico e, embora, não seja nosso propósito discutilo neste trabalho, vale a pena mencionar o que Kátia Mattoso escreveu sobre o assunto: “O escravo
pratica sua vida religiosa em dois níveis diferentes, antagônicos, irredutíveis um ao outro, somente
compatíveis por jamais se encontrarem. Cumpre rejeitar o termo, frequentemente usado, „sincretismo‟,
para descrever o exercício religioso dos negros brasileiros, pois trata-se de dois modos paralelos que
referem os mesmos valores.” Mas a autora continua, e é nesse trecho que concordamos com ela: “É
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Sobre este tema, há uma imagem elaborada por Pierre Verger20, ao ser indagado sobre
o sincretismo e sua impermeabilidade, e interpretada por nós, que pode auxiliar na elucidação
do tema. Pensemos então em um copo contendo dois ingredientes, um com água, outro com
azeite. Primeiro, o copo em si representa o encontro, historicamente obrigado, “fechado”, o
lugar da igreja. Segundo, ao agitarmos o copo, os dois elementos se misturam, assim como os
elementos culturais de ambos os povos. Entretanto, num terceiro movimento, dirigindo o copo
para o seu lugar original, imóvel, ambos os ingredientes, lentamente, passam a ser,
novamente, azeite e água. Além disso, para completar a analogia, precisamos vedar o copo, de
modo a não sabermos o que está por cima e o que está por baixo, o que vai depender da
posição colocada na mesa.
Utilizando a mesma imagem e no esforço de entender as distâncias entre níveis
culturais diferentes, mas ao mesmo tempo suas aproximações de acordo com o fenômeno no
curso das relações sociais, Laura de Melo e Souza nos dá outra contribuição: “Conforme
avançava o processo de colonização, o sincretismo agonizava” (SOUZA, 1995:17).
Numa sociedade marcada pela esfera do religioso, houve, portanto, práticas e liturgias
de dimensão particular que assaltavam o fluxo social e dele retornavam constantemente
ressignificadas. Basta pensarmos no significado que as festas religiosas obtinham no espaço
público fora da igreja, tais como reisado ou as congadas no Brasil e, em Portugal. Além disso,
havia “as semelhanças estruturais entre as duas formas de culto” (SILVA, 2005:14), como
mencionaremos adiante.
Nesse aspecto os fenômenos que se colocam numa dimensão cultural rebatem e
refletem determinadas práticas. A partir das análises articuladas por Bastide, Gomes defende
o princípio de que “todo o encontro cultural pressupõe alguma forma de contágio.” (GOMES,
1997:24). O que corrobora num alargamento dos procedimentos e possibilidades no percurso
de busca de recuperação desses agentes passados, como relatou Dupront: “O fenômeno
religioso pertence, do ponto de vista temporal, ao longo prazo. Mais ainda: as suas
transformações, mesmo a sua evolução são muito lentas, no que se refere aos hábitos
adquiridos e à visão do mundo” (DUPRONT, 1995:83).
perfeitamente possível a alguém ser, ao mesmo tempo, um bom cristão e um bom “pagão”, pois os
dois sistemas religiosos são, um e outro, completos”. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990:145.
20
HOLANDA, Luiz Buarque de. (Direção). Pierre Fatumbi Verger, mensageiro entre dois mundos.
Vídeo. Apresentação e narração: Gilberto Gil. Direção de fotografia: César Charlone. Roteiro: Marcos
Bernstein. Trilha sonora: Naná Vasconcelos. Consultoria: Milton Guran. Edição: João Henrique
Ribeiro, Vicente Kubrusly. Som: Valéria Ferro. Conspiração Filmes/Gegê Produções/GNT Globosat.
Documentário em 35 mm, 80 min, 1998.
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O elemento da resistência está, paradoxalmente, ligado à capacidade de hegemonização
do culto católico, demarcado pela liturgia e atualizado por ela, através das festas e da repetição
do rito. Isso o caracteriza. Por outro lado, a manutenção deste “corpo coletivo” de negros
escravizados é o elemento de resistência. Não é a toa que estar fora da irmandade, é estar fora
da sociedade. São os laços de solidariedade dos quais nos fala Bastide:

O sincretismo marca, pois uma das condições dos países da escravidão que é
de mistura de raças e de povos, a coabitação das mais diversas etnias num
mesmo lugar e criação, acima das nações centradas nelas mesmas, de uma
nova forma de solidariedade, no sofrimento, numa solidariedade da cor
(BASTIDE, 1960:60).

Essa “coabitação”, expressa na cultura material, a partir do entendimento dos signos
da cultura africana, conchas, contas, búzios, rede de pesca, cada um com o seu significado,
guardam as imposições materiais que assolaram a vida do negro africano revelando sua
“imaterialidade”, ou seja, as relações entre o homem e o mundo que o cerca. Nesse sentido,
vale mencionar o que Jean-Marie Pesez nos diz a esse respeito: “A cultura material tem uma
relação evidente com as injunções materiais que pesam sobre a vida do homem e às quais o
homem opõe uma resposta que é precisamente a cultura” (PEZEZ, 2001:180).
São nessas respostas que o “poder simbólico”21 estabelece e protagoniza sua força,
permitindo a dinâmica social e o não arrefecimento da luta pela manutenção da identidade dos
sujeitos históricos. No campo da religiosidade, o antropólogo Vagner Gonçalves da Silva nos
dá uma contribuição fundamental:

Foram as semelhanças estruturais entre a forma de culto do catolicismo
popular e das religiões de origem africana e indígena (devoção aos santos e
deuses tutelares, etc) que possibilitaram o sincretismo e a síntese da qual se
originaram as religiões afro-brasileiras (SILVA, 2005:14).

Sobre a constituição das religiões, o autor escreve:
Por fim, cabe ressaltar que as religiões, ainda que sejam sistemas de práticas
simbólicas e de crenças relativas ao mundo invisível dos seres sobrenaturais,
não se constituem senão como formas de expressão profundamente
relacionadas à experiência social dos grupos que as praticam. Assim, a
21

Termo cunhado por Pierre Bourdieu, que nos ajuda a entender como se davam as relações de
dominação no século XVIII em Minas Gerais, “O poder simbólico de constituir o dado pela
enunciação, de fazer ver e fazer crer (...) só se exerce se for reconhecido”. Ver BOURDIEU, Pierre. O
poder simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 2000:14.
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história das religiões afro-brasileiras inclui, necessariamente, o contexto das
relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas entre os seus principais
grupos formadores: negros, brancos e índios (SILVA, 2005:15).

Além disso, o catolicismo desta época, segundo Vagner Gonçalves, era “uma religião
profundamente mística ou mágica”. Embora proibisse práticas que se aproximassem desse
mote, aquelas cuja intervenção fosse da igreja, não eram vistas como tal.
Como interpretar “as fitas cortadas pelos padres com a medida das imagens dos santos
e amarradas na cintura”, cuja função era remover dores e doenças dos seus portadores? Ou as
“pequenas bolsas” costuradas com orações escritas carregadas junto ao corpo ou colocadas
debaixo do travesseiro?
As velas as orações, as missas fúnebres que glorificavam as almas e as encaminhavam
para o céu? As ladainhas, as rezas em latim, os sinos e campânulas, a fumaça dos incensários,
os trajes imponentes dos padres, o altar com “relíquias de ossos ou pedaços de roupa”? Por
fim, “o mistério da eucaristia”, em que o padre transforma a hóstia e o vinho em corpo e
sangue de Cristo para os fiéis ingeri-los?:
Enfim, todos esses aspectos contribuíam para que o ofício da missa
exercesse um fascínio mágico sobre os católicos – como se ali estivesse
sendo aberto um acesso privilegiado ao mundo do sobrenatural sob os olhos
extasiados dos anjos e santos pintados nos tetos das capelas. Um fascínio
mágico do qual a Igreja deliberadamente soube tirar vantagens para
converter, reprimir e atrair fiéis. A esse catolicismo é que índios e negros,
subordinados à religião do conquistador, foram convertidos, e ao qual
somaram sua religiosidade de origem (SILVA, 2005:23).

Julita Scarano nos oferece, ainda, outras informações sobre as práticas religiosas
africanas que se aproximaram e se “mesclaram” com as dos portugueses:
Pedro de Azevedo diz que os pretos, chegando a Portugal, fundaram
associações mais ou menos secretas, cada qual com seu „rei‟ próprio. É
muito possível que assim sucedesse, mantendo-se com isso as suas tradições
e seus costumes, mesclados a práticas católicas, de onde resultariam, em
parte, festas como a do reisado. Impossibilitados de manter as próprias,
começaram por entrar nas agremiações católicas, guardando ao mesmo
tempo, algo de seu. É nas confrarias do Rosário que irão conservar seus
„reis‟ e „rainhas‟22 (…). Nesses momentos, trajes, atitudes, tudo servirá para
dar aos reis singular importância, acentuada pelo fato de ocuparem lugar
privilegiado junto ao altar-mor. Esses reis negros, apesar de se vestirem à
maneira dos brancos, dançam suas danças próprias, cantam suas canções de

22

Não podemos esquecer que além do corpo administrativo, presente em toda irmandade, já citado
anteriormente, temos nas irmandades negras um rei, uma rainha, um príncipe e uma princesa.
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mistura com as letras da oração (...) e se impunham indistintamente a negros
de „qualquer nação‟ (SCARANO, 1976,75)23.

Cabe, ainda, aqui uma citação da historiadora Laura de Mello e Souza:

Uma colônia escravista estava fadada ao sincretismo religioso. Outorgado,
talvez, num primeiro momento, pela camada dominante, o sincretismo afrocatólico dos escravos foi uma realidade que se fundiu com a preservação dos
próprios ritos e mitos das primitivas religiões africanas (SOUZA, 1995:93).

Neste sentido, é necessário ir além das aparências. O fato de a Igreja reunir os
símbolos que remetem imediatamente aos signos da cultura africana, relaciona-se com a
natureza das irmandades, assim como com o mecanismo de controle social que a engendrou, o
que, entretanto, envolve o seu contrário: a resistência. Pois embora o funcionamento das
irmandades negras e de suas igrejas, (no caso mais evidente a de Santa Ifigênia) passasse, de
tempos em tempos, pela autorização do bispado de Mariana, havia sempre um elemento que
era adicionado, ou removido, dependendo das circunstâncias históricas (SILVA, 1995:70).
Portanto, trata-se de um ato social, no sentido atribuído por Vagner Gonçalves, de
defesa e combate de um laço identitário24, permitido pelo religioso.
Ao mesmo tempo, a autorização também representava o reconhecimento da
necessidade da existência das irmandades. Ou seja, as irmandades faziam aquilo que o Estado
e a Igreja não conseguiam fazer, ora pela “indisposição financeira” de uma colônia onerosa,
ora porque não havia as ordens primeiras.

23

Julita Scarano continua afirmando que isto irá contribuir para favorecer a união de raças, mesmo
quando se tratava do “Rei do Congo”. Qualquer um, sendo negro, podia se candidatar. Entretanto,
salienta que, a partir do século XIX, essas irmandades vão exercer mais uma função de domínio do
que de proteção – visto até agora como uma caraterística quase intrínseca dessas associações. E que as
mesmas “passam a depender muito mais da autoridade do branco”. SCARANO, Julia. Devoção e

escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito Diamantino no
século XVIII (Col. Brasiliana, 357). São Paulo, 1976, pg. 75. Isso confere um dado muito
importante, mas que este trabalho não consegue alcançar no momento, qual seja, investigar as razões
do declínio dessas irmandades, que passam a ser administradas, muitas delas, pelas ordens regulares.
Por isso, nos perguntamos: declínio total da mineração, ascensão de um poder laico, a chegada da
modernidade e o fim dos laços comunitários?
24
Nesse sentido, Perrine (APUD EUGÊNIO, Alisson, 2012:55) nos dá a seguinte contribuição: “A
identidade é necessária aos indivíduos, para ordenar suas vidas, mas também para ordenar o universo
que os cerca. Nesse sentido, a identidade é também produtora de realidade e participa do papel
desempenhado pelo imaginário ou pelo sagrado. Como o imaginário ou o sagrado, a identidade
transforma o caos em ordem e configura o mundo criando-lhe uma significação, atribuindo-lhe um
sentido”. PERRINE, Mauro. As duas faces da identidade. In: Revista Correio da Unesco. Rio de
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, n.8, ago. 1993, pg.13.
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Por outro lado, portanto, acreditamos que se faz necessário entender as razões pelas
quais escravizados ou libertos, essas “classes subalternas”, se reuniam em torno da irmandade
e dos ritos católicos, e que não precisavam necessariamente evocar suas tradições africanas. O
que estava em jogo era o reconhecimento coletivo, de um grupo que sobrevivia às agruras da
colonização, de códigos religiosos “sincretizados” que os mantinham unidos, e por isso, de
certa forma, livres. Associada a este lastro de identidade, mencionado acima, podemos somar
aquilo que Michel de Certeau chamou de “arte de fazer”:

A presença e a circulação de uma representação não indicam, de modo
algum, o que é para os seus usuários. „É ainda necessário analisar a sua
manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode
apreciar a diferença entre a produção das imagens e a produção secundária
que se esconde nos processos de sua utilização (CERTEAU, 1996:40).

Alisson Eugênio, na introdução do livro “Fragmentos de liberdade: As Festas das
Irmandades Religiosas dos Escravos em Minas Gerais na Época da Colônia” menciona
Certeau. E ao longo de sua obra podemos notar a presença desta categoria de análise, à
medida que entende “as irmandades como um meio de seus associados reinventarem suas
existências” (EUGÊNIO, 2010:21). Transcrevemos o trecho aqui por julgá-lo coincidente
com o objetivo deste trabalho:

De acordo com ele (Certeau), quando se observa a vida cultural de grupos
sociais submetidos a um processo de dominação, é preciso „distinguir as
operações quase microbianas que proliferam no seio das estruturas
tecnocráticas e alteram o seu funcionamento por uma multiplicidade de
práticas articuladas sobre os detalhes da vida cotidiana‟ (EUGÊNIO,
2010:21).

Entretanto, talvez, essa categoria de análise não consiga explicar as molduras sociais,
às quais os escravizados estavam submetidos no século XVIII, em Minas Gerais. Pois essa
sociedade carregava as marcas de uma interiorização, e, sobretudo, de uma urbanização
profundamente improvisada e marcada por uma religiosidade cujos elementos de solidificação
foram prescritos por um ambiente único nas Américas, marcado pelo isolamento geográfico e,
paradoxalmente, pela necessidade de exteriorização estética, pelo esbanjamento e pelo
excesso. Não é do escopo deste trabalho discutir ou fundamentar o barroco, entretanto, essas
caraterísticas ajudam-nos a entender o cenário religioso no qual as irmandades se pautaram.
Entrar numa Igreja, seja ela de uma irmandade rica ou pobre, de pessoas livres ou
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escravizadas, é ter contato com um universo carregado de informações. Universo
contraditório, como bem resumiu Sevcenko:

Toda essa intensa atmosfera emocional constitui a matriz onde germina o
ânimo barroco, para o qual a história é interpretada como mito e o mundo é
conduzido pela intervenção divina, através da corrente da fé que engendra o
milagre (…) o barroco reside na imaginação. Não é uma arte para uma elite
ilustrada, mas um empenho em ampla escala para arrebatar coletividades,
exaltando espíritos pela miríade dos estímulos sensoriais e choques de
emoções (…). Concebida para articular as contradições, arte barroca encarna
sacrifico e salvação, dor e êxtase, ignomínia e glória. Na sociedade colonial
submetida a extremos de brutalidade e privação, ela restitui a dimensão dos
impulsos afetivos (...) ela suscita estados de harmonia sensorial que
recompõem os fragmentos de um mundo sob tensões tão lancinantes que o
ameaçam desintegrar (SEVCENKO, 1998:2).

Inserir, mais particularmente, os escravizados na análise acima, permite-nos, talvez,
entender melhor as relações entre o ambiente da escravidão, os interesses da colonização e as
irmandades. Assim como, matizar a presença dos símbolos, que remetem a uma raiz africana,
na Igreja de Santa Ifigênia.
Pois, independentemente da análise iconográfica dessa matriz africana, interessa-nos
constatar o caráter social dessa religiosidade, ou seja, como os negros reatualizaram,
reencontraram ou ressignificaram suas tradições dentro das irmandades, das instituições
católicas autorizadas e “lacradas”. Pois, reconheceram nela a experiência religiosa, sobretudo
no que diz respeito a sua tradição profundamente estável, a sua liturgia, que cuida não só da
missa, mas de todos os ritos de passagem, desde o nascimento até à morte (batismo, crisma,
casamento, extrema-unção). Em outras palavras, os negros africanos encontraram-se aqui,
claramente, diante de uma situação “adversa”, que é a do “homo religiosus”, como definiu
Mircea Eliade25:

Há, portanto, uma diferença de experiência religiosa que se explica pelas
diferenças de economia, cultura e organização social – numa palavra, pela
história. Do mesmo modo, damo-nos conta da validade das comparações
entre fatos religiosos pertencentes a diferentes culturas: todos esses fatos
partem de um mesmo comportamento, que é o do “homo religiosus”
(ELIADE, 1992:16).

25

Termo cunhado pelo autor ao analisar os caçadores nômades e os agricultores sedentários ao culto
da “Terra Mãe”, mas que, acreditamos, auxiliar-nos neste momento.
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Como salientou Durkheim (1999), a religião tem um papel social, pois representa
anseios coletivos, selados pelo rito, pela obrigatoriedade da presença continua e semanal,
quando não diária, de seus fiéis à igreja. O que num território disperso como o da Colônia
servia como elemento catalizador de poder, como já dissemos.
A esse ambiente religioso, portanto, precisamos associar uma realidade histórica, na
qual o escravizado atuou da maneira que era possível atuar, nas brechas da norma e do
conflito. Lugar onde a negociação ganha fôlego. Pois neste universo colonizador, não era de
interesse nem da Coroa, nem da Igreja revolta de natureza alguma, sobretudo de escravizados.
O que explica, possivelmente, sua ausência na região das Minas Gerais.
Esse controle mais simbólico, mais pautado nos valores, do que na violência, como
bem observou o brasilianista Donaldo Ramos (RAMOS, 2011) garantiu a sobrevivência da
escravidão e do sistema colonial.
Essa garantia era filha de uma harmonia, cujos alicerces eram sensoriais, como
observou Sevcenko. Pois estar associado a uma irmandade, como já dissemos, era criar laços
de ajuda mútua, o que incluía uma celebração diária através do rito religioso. O que, por sua
vez, uniu, congregou e tornou visível o inefável. Num sociedade economicamente instável,
isso não era pouco. Para pessoas escravizadas era a possibilidade de uma sobrevida.
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Capítulo III
As representações artísticas da igreja de Santa Ifigênia do Alto da Cruz

Fig.1- Altar da capela central da igreja de Santa Ifigênia. Destaque para a escultura em madeira da
santa. Foto de Jair Guilherme Filho, 2004.
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Como podemos interpretar os elementos ornamentais presentes na igreja de Santa
Ifigênia? Fazem parte de um arcabouço universal de símbolos universais ou possuem um
âmbito cultural específico? Podemos afirmar que são de origem africana? E, neste caso, houve
consentimento da igreja Católica ou da Coroa portuguesa? Quem consentiu? Por quê?
Nossa proposta, neste capítulo, é analisar alguns elementos isoladamente, para depois
associá-los ao conjunto, estabelecendo um sentido original e exclusivo para determinados
aspectos da igreja.
A irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi constituída legalmente em 1718,
aproximadamente, estabelecendo-se na freguesia de Antônio Dias.
Como já dissemos, inicialmente, abrigava brancos e negros. Em razão de
desentendimentos que os apartavam, foi iniciada a construção da capela do Rosário do Alto da
Cruz, em 1733, posteriormente, nomeada como Santa Ifigênia.26 Sua ornamentação resultou
da escolha de devotos leigos, dando motivo e sustentação a esta investigação.
Alguns viajantes que passaram por Ouro Preto, como Lourival Gomes Machado, não
enxergaram e, ao que parece, não se interessaram como nós, em decifrá-la:

Para chegar lá, é preciso vencer a ladeira colubrejante e íngreme do Virasáia
(…), mas ao mesmo cabo dessa longa extenuante subida, o acesso à igreja
ainda exigiu uma escadaria de trinta ou quarenta degraus – é a topografia
barroca de Ouro Preto, já referida, diante da qual o arquiteto, respeitoso da
Natureza, evitou retorcer degraus ou espaçar lances desiguais. A fachada é
graciosa, sobretudo para quem vem das velhas matrizes severas, mas não se
entrega a grandes fantasias. As linhas tradicionais que o barroco abrandou
sem desfigurar, só cederam à imaginação no implantar um nicho que,
forçando com a base o arremate da porta, vai encobrir um pedaço do olhode-boi – sacrifício do funcional ao decorativo que sugere acréscimo posterior
– ou no desenho ágil da cúpula das torres em que o bulboso se achata em
esbatimento forçado para mais leves se tornarem os expressivos pináculos.
Se formos exigentes, isto é tudo que Sta. Ifigênia pode dar-nos. Nada, em
seu interior, merece especial atenção (MACHADO, 1949:26).

As “matrizes velhas” de Ouro Preto, de fato, deixam perplexos aqueles que adentram
seus templos e, curiosos, aqueles que nunca os visitaram:
26

Diz a lenda que ela teria sido construída por Chico Rei, um dos associados da Irmandade do Rosário
dos Pretos. Em decorrência do imaginário que se construiu em torno desse mito, e da importância que
ele carrega, é importante estabelecer sumariamente os contornos dessa história que o descreve como
um rei tribal congolês que perdeu sua família e seus súditos na travessia do Atlântico. Trabalhou na
lavra do ouro na mina da Encardideira, conseguindo comprar sua liberdade e a do único filho que
sobrevivera. Depois disso, passa a comprar de seus compatriotas, assim como iniciar a construção da
Igreja. Ver SILVA, Lázaro Francisco da Silva. Conjuração negra em Minas Gerais. Revista do IFAC,
(2):68-78, dez.1995.
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A nota dominante de Conceição de Antônio Dias vem do contraste entre a
fachada e o interior enriquecido pelos altares. Há um equilíbrio inegável
entre os dois aspectos e a impressão de dissonância provirá quase
exclusivamente de haver uma orientação estilística que presidiu ao riso e
outra, à talha. Enquanto a fachada se fez serena e pura, linhas sóbrias e
sinceras, a madeira dos altares laterais – principalmente no caso do segundo
à direita – rendilhou-se de tal maneira que o dossel e as figuras aladas que o
dominam, parecem flutuar em pleno ar. Essas agitações em ouro, branco,
carne e azul, ondeiam-se em progressão ascendente até atingirem o altarmor, imponente, poderoso e bem plantado. (MACHADO, 1949:12)

Continua o autor:
Direis que tudo isso, afinal, é a linguagem do barroco. De fato é. Por outra
parte, a matriz de Antônio Dias não será nem o melhor, nem o mais rico
barroco que encontrareis em Ouro Preto. Sua rival, a matriz do Pilar, toda
em ouro e sombras, satisfará muito mais os que conheceram as fórmulas
europeias desse estilo que os livros especializados descrevem (MACHADO,
1949:13). 27

De maneira geral, com exceção das “igrejas negras”, e mesmo em relação às “igrejas
pobres”, Lourival Gomes é condescendente com o barroco mineiro:

Ganha, pois, o barroco mineiro uma independência expressiva que milita a
tirania das determinantes econômicas. Há igrejas pobres, belas e feias, ou
então belas e feias igrejas ricas. Algumas vezes, a pobreza é mesmo a
condição. Em outros casos é apenas fruto de progressiva decadência. Na
primeira categoria está a Mercês de cima. Na segunda, a Mercês de baixo.
(.....) É a timidez discreta do pobre imitando o rico (MACHADO,

1949:28).
Santa Ifigênia era uma igreja de “pobres” escravizados. Um terço da população de
Ouro Preto, no século XVIII, era formada por negros.

Tratava-se de uma sociedade

escravocrata, contra a qual as irmandades não podiam lutar, por mais, que pudessem proteger
seus devotos. As “ausências” anunciadas por este viajante, são anunciadas pela presença
barroca nas Igrejas de irmandades ricas ou na “cópia”, nas irmandades pobres. O que há para
“ouvir” do Alto da Cruz?
27

Importante acrescentar o trecho a seguir, remetendo-o ao nosso esforço de demonstrar a pobreza de
Ouro Preto: “Em Minas, uma primeira restrição foi imposta pelo próprio meio (sic...), pois não se
encontraria, malgrado toda a fartura do ouro (sic...) aquela superabundância de fortuna que justificara
e provocara as maiores obras europeias. De uma maneira geral, as igrejas nasceram, em sua pobreza,
da generosidade dos grandes da terra (sic...), posto que a Coroa mais sabia cobrar, que aplicar as taxas
devidas (sic) ao Papa MACHADO, Lourival Gomes. Viagem a Ouro Preto. Revista do Arquivo
Municipal no. CXXXIV. São Paulo, 1949 (Acervo FAU F918.151 /m18v/e.3), pg.15.
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Lucia Machado de Almeida descreve um encontro importante com a igreja de Santa
Ifigênia:

Segundo Lúcio Costa, essa Igreja, erguida entre 1742 e 1749, foi
posteriormente reconstruída em pedra, e sofreu diversas adaptações. Ao ser
restaurada recentemente pela Diretoria do patrimônio Histórico e Artístico
nacional, surgiram ignoradas pinturas do século dezoito, escondidas debaixo
de várias camadas de tinta superpostas em épocas diferentes. (....) Com a
aplicação de solventes especiais sobre a pintura, surgiu debaixo desta uma
figura negra com solidéu de bispo além de três santos de pele escura
(ALMEIDA, 1980:52).

Fig. 2 - “Papa Negro”, pintura na nave central da Igreja de Santa Ifigênia. Foto de Jair Guilherme
Filho, 2004.

Esta imagem sobreposta acima do altar-mor suscita-nos a primeira investigação. Mais
do que um solidéu de bispo, o que a figura negra tem na cabeça é um barrete frígio. Além
disso, está ao lado das insígnias papais.
Na documentação da irmandade28, datada de 1785, consta um recibo de serviços
solicitando que as: “laterais sejam desmanchadas para que se consertem as coisas erradas”.

28

Artigo de Lazaro Francisco da Silva, que coletou relatos orais de moradores, assim como do guia
turístico Marcelo Hipólito, com quem também tivemos contato nas primeiras viagens feitas a Ouro
Preto, conforme mencionado na introdução deste trabalho.
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Lazaro Francisco da Silva, no artigo citado, supõe que “se esses erros são figuras
denunciadas como indignas, o que havia ali na metade do século XVIII era muito mais
explícito do que o que resta hoje29.
De qualquer modo, é importante lembrar, que nosso propósito não está em apenas
evidenciar a matriz africana, como vestígio material dessa resistência. Interessa-nos trafegar
entre a norma e o conflito, posto que a “irmandade em si”, ou seja, seu corpo social e sua
função no cotidiano da colônia, na nossa hipótese, já representavam esse vetor, pois
procuravam garantir as necessidades mais urgentes dessas pessoas. Os negros seguiam a
norma mas, ao mesmo tempo, transgrediam-na, animados pelos sentidos multiformes do
barroco, onde tudo cabia. Além disso, é como se a estratégia religiosa de dominação dos
portugueses, em alguns pontos, tivesse “saído pela culatra”.
Veremos que alguns elementos de ornamentação da igreja podem ter um sentido na
cultura iorubana, se forem correlacionados aos mitos e a sua liturgia, que somados ao seu
conjunto, remetem-nos a sua originalidade.
Os contratos e os recibos dos escultores e artistas que trabalharam na Igreja são
razoavelmente documentados e, de fato, “qualquer guia turístico de Outro Preto” conhece o
nome desses portugueses e de seus descendentes (SILVA, 1995:71).
Mas podemos fazer as mesmas perguntas que Lazaro Ramos da Silva fez, e a principal
delas, para nós, é: “seria possível que um artista negro as tivesse realizado? Algum escravo
que trabalhasse com seu amo, escultor ou pintor?” (SILVA, 1995:71) Esta pergunta exige
algumas respostas, que nos remetem ao intricado valor atribuído à arte africana, e que detêm
importante discussão neste trabalho.

ARTE AFRICANA
29

Lazaro Francisco visitou outras igrejas do Rosário dos Pretos em Minas Gerais e encontrou, em
algumas delas, elementos com evocações africanas. Uma delas, conhecida por Cata Preta, ou Santa
Rita Durão, recebeu ajuda de Chico Rei sendo, também ornamentada com ouro trazido por ele. Contase que isso provocou a inveja dos brancos e a interdição da Coroa, que selou com veludo de seda as
paredes da Igreja. Sabemos, entretanto, que havia certo consenso, mesmo sob o regime do padroado, e
não era interesse do rei fechar uma igreja. Por outro lado, Lazaro chama a atenção que talvez seja
verdade a interdição, já que em outras igrejas isso ocorreu, como a Capela de Bom Sucesso em Ouro
Preto e a Igreja de São Pedro em Mariana - embora suas causas permaneçam obscuras. Por isso,
segundo ele, a verdadeira razão da “inveja” dos brancos, em Cata Preta, fossem os “detalhes” da
ornamentação que invocam uma cultura africana encoberta com o veludo e as camadas de pintura, até
hoje não removidas SILVA, Lázaro Francisco da Silva. Conjuração negra em Minas Gerais. Revista
do IFAC, (2): 68-78, dez.1995, p.71.
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São conhecidos os primeiros estudos feitos pelo arqueólogo alemão Frobenius, na
cidade de Ifé, que reconhecem, de forma inédita, uma “civilização africana”, em oposição a
uma concepção eurocêntrica da África que a relegava a um continente bárbaro. Mais do que
isso, Dilma de Melo e Silva e Maria Cecília Calaça afirmam o reconhecimento de um “estilo
africano” (SILVA E CALAÇA, 2006:25).
A cidade de Ifé, povoada desde o século VI, foi descoberta juntamente com uma
produção de obras-primas em bronze, produzidas através do processo da cera-perdida,
terracota e artesanato de vidro.
Frobenius, ao analisar as esculturas denominou-as como fatura não africana, “por
serem vazadas em estilo de um naturalismo clássico” (CARNEIRO DA CUNHA, 1983:981).
Entretanto:
Datações posteriores, pelo carbono 14, todavia, situaram-nas no século XII
a.D, época em que os portugueses não conheciam ainda aquele tipo de
técnica de fundição. Comparações feitas em seguida mostraram que, do
ponto de vista forma e técnico, as cabeças de bronze de ifé chegaram a
suplantar os melhores exemplares de Benvenuto Cellini (CARNEIRO DA
CUNHA, 1983:981).

Na História Universal da Arte, os estudos sobre a arte africana têm lugar apenas para,
“obter-se conhecimento dos costumes, da vida dos povos a serem colonizados, como
instrumentos de dominação”, como sublinhou Silva (SILVA e CALAÇA, 2006:31).
A expressão “arte primitiva”, utilizada nestes estudos, deriva de uma transposição dos
conceitos positivistas da sociologia do século XIX para a estética. Mesmo assim, os
“trabalhos de Fagg (1958), Paulme (1959), e Delange (1957), entre outros, comprovam que
existia uma arte altamente singular, com nível técnico perfeito” (SILVA e CALAÇA,
2006:32). Neste sentido, apenas uma “estética sociológica” pode elucidar a estética africana.
Silva acrescenta ainda que embora o continente africano tenha suas particularidades, suas
populações atribuem, ao belo, as concepções relacionadas às noções de “bem”, de
“verdadeiro” e de “perfeito”. Ou seja, forma e conteúdo estão intrinsecamente ligados:

A forma é uma janela aberta para o conteúdo, na medida que sugere a
presença de uma força pré-existente, proporcionando à imaginação um
suporte material, mas não está nunca totalmente elaborada de modo a
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oferecer uma representação direta do conteúdo (SILVA e CALAÇA,
2006:25).

Por isso, há uma relação profunda entre aquilo que se quer expressar, o “poder
ontológico (de concretizar o imaterial)” e a forma, o “belo (por suas linhas, dimensões,
volume, pátina)”. É como se os homens pudessem manipular as forças invisíveis através de
um suporte material (SILVA e CALAÇA, 2006:34).
Não é do escopo deste trabalho, traçar as características dos estudos feitos sobre a arte
africana, porém, é importante ressaltar que eles destacam apenas os valores ligados ao sagrado
e suas funções a serviço dos rituais. A despeito disso e das designações estéticas 30, já
levantadas por Marianno da Cunha, atestando uma produção de conhecimento, é importante
observar que há uma relação entre os valores e a necessidade dos negros da colônia de
elegerem a ornamentação de suas igrejas.
Além disso, é fácil admitir a possibilidade de escravos, que vieram desta região,
trazerem consigo técnicas e valores estéticos, como bem salientou Lázaro Ramos da Silva.
Porém, ainda, é possível pensar num outro vetor analítico. Serge Gruzinski, historiador
francês, autor de diversas obras sobre o México colonial, ao estudar as pinturas, imagens e
poemas indígenas se deparou com criações marcadas pela mistura de mitos gregos e astecas,
figuras barrocas e pré-colombianas (GRUZINSKI,2000). Este “pensamento mestiço”, oriundo
do contato com essas imagens, deu origem a uma categoria importante: o passeur ou o
mediador cultural, auxiliando no trabalho de outros historiadores. Como é o caso do projeto
Escravidão, Mestiçagem e Histórias Comparadas (2008), organizado por Eduardo França
Paiva e Douglas Cole Libby, da Universidade Federal de Minas Gerais e apresentado na
ANPUH, de Londrina, em 2005, onde encontramos o artigo “Cativos da Arte, artífices da
liberdade: A participação de escravos especializados no barroco mineiro”. A autora deste
projeto, Camila Fernanda Guimarães Santiago, ofereceu uma grande contribuição ao nosso
trabalho: “O mediador é capaz de dissolver fronteiras culturais e fomentar o tráfego de fragmentos de
um universo a outro. Nesse sentido, mesmo livros poderiam mediar conhecimentos, estilos e
“Thompson, trabalhando entre os Yorubás, (...) obteve uma série de conceitos que definem (...) a
obra de arte. Dezenove conceitos foram emitidos (....): jijora, a semelhança moderada ao modelo,
equilíbrio entre os extremos do retrato e da abstração. Ifarahon, visibilidade: o plano inicial do
trabalho devia segui-lo até os menores detalhes finais. Didon, luminosidade: brilho suave da
superfície, de modo a ter um todo conveniente de luz e sombra. Gigun, uma postura correta e arranjo
simétrico das partes da escultura, sem excluir um mínimo de assimetria nos detalhes menores. Odo,
representação do indivíduo em pleno vigor da vida (...). Tutu, compostura, serenidade, qualidade
igualmente requerida do comportamento humano” CARNEIRO DA CUNHA, Marianno. Arte afrobrasileira. In: ZANINI, Walter (Ed.). História geral da arte no Brasil, vol. II. São Paulo: Instituto
Walter Moreira Salles, 1983[a.1980], pp. 988.
30
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inspirações. Os escravos eram artífices também".31 Ou seja, não podemos deixar de considerar a

possibilidade de esses escravos artífices terem atuado, com mais precisão, na igreja de Santa
Ifigênia, bem como em outras igrejas com registros mais subliminares de elementos ligados
ao complexo iorubano e, menos, ao “complexo” multiforme do barroco. Como exemplos,
podemos citar os altares laterais da igreja de Padre Faria, sede inicial da confraria de Santa
Ifigênia.
Numa observação atenta é possível notar no retábulo (Fig.3) a ausência de búzios e a
presença de elementos mais característicos do barroco, como as rocalhas. Entretanto, é
possível, também, notar uma faixa muito semelhante à dos altares da Igreja de Santa Ifigênia
(Fig. 4), que nos remete ao véu de Iansã, discutido mais adiante.
Além disso, se observarmos o retábulo do altar da igreja de Nossa Senhora do Pilar
(Fig. 5), não há a presença do “véu”.

Fig.3- Entalhe em madeira, retábulo do altar esquerdo da nave central da igreja de Padre Faria. Foto de
Nancy Nery, 2015.

Fig.4- Entalhe em madeira, retábulo esquerdo do altar da nave central da igreja de Santa Ifigênia. Foto
de Nancy Nery, 2015.

31

Disponível: <http://www.falich.ufmg.br/escravidão>. Acesso em 08/07/2013.
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Fig.5 – Entalhe em madeira, retábulo da capela Mor da igreja Nossa Senhora do Pilar. Foto de
Marcelo Hipólito, 2015.

Consideramos todos esses aspectos e partindo, portanto, de uma leitura indiciária nos
propomos a refletir sobre essas imagens, começando por aquela do papa negro.

PAPA NEGRO

É possível que exista uma correspondência entre o “papa negro”, pintado no forro da
capela-mor, com as crenças religiosas do complexo cultural iorubano que nos remetem à
cidade de Ifé, origem do mundo, segundo aquela crença, onde reinaria o sumo sacerdote de
Ifá, orixá da adivinhação.
Assim, é possível, também, que o “papa negro” tivesse uma intenção demarcada para
burlar uma aparente “adesão” ao catolicismo, tornando a sua maior autoridade, uma figura de
pele escura. Somado a isto, temos a sua localização, ocupando um lugar acima da coroa, no
altar-mor. Forma e conteúdo alinham-se, formando uma imagem, cujo sentido é necessário
desvelar.
Diz-se que poderia ser uma homenagem dos escravos ao seu protetor Chico Rei.
Mesmo assim, diante de sua localização dentro da igreja e sobretudo, de sua configuração (ao
lado de um anjo e da cruz papal), a hipótese de ser uma representação de um “papa negro”
ganha força, o que não exclui a primeira hipótese.
Por outro lado, a sua representação pura e simples, dentro da Igreja, para um olhar
“objetivo”, pode, ainda, significar, simplesmente, uma adesão.
Enfim, o “papa negro” implicaria, ao mesmo tempo, uma transgressão e uma adesão?
Achamos que sim, dentro do universo discutido até agora. Primeiro, no que diz respeito ao
“fluxo e afluxo sincrético” de uma colônia escravista, como ponderou Laura de Melo e Souza:
“No cotidiano da colônia, Céu e Inferno, sagrado e profano, práticas mágicas primitivas e
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europeias ora se aproximavam, ora se apartavam violentamente” (SOUZA, 1995:149).
Segundo, no que diz respeito à imagem de um copo que carrega azeite e água, onde esses dois
elementos, aparentemente, não se misturam. Ora estão por cima ora estão por baixo.
O papa poderia ser considerado uma autoridade máxima para os escravizados,
arrancados de sua terra e submetidos através da violência a essa condição? Inclusive, pelas
mesmas pessoas que patrocinavam esse “conforto espiritual”? Como parte desta resposta,
poderíamos pensar que o fenômeno religioso transcende a esfera do econômico? Em quantas
sociedades isso aconteceu? Não seria válido lembrar que nas sociedades africanas, embora
distantes do capitalismo e das formas mercantis de comercializar o ser humano, a escravidão
também existiu, como apontou o especialista em história da África, Alberto da Costa e Silva
(SILVA: 2007)? Em outras palavras, em nome da religião, o ser humano pode curvar-se
diante do opressor?
O que queremos dizer é que essas pessoas escravizadas podiam ser devotas de santos
católicos e preservar os cânones da Igreja, sem perder sua identidade. Pois, a cor da pele faz a
diferença. O papa é negro. Assim como os outros santos ao seu redor, representando o bispo,
o padre e o diácono são mulatos. É a pele que lhes recorda sua origem, nascidos na colônia ou
no Brasil. É a lembrança da diáspora.

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
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Fig. 6- Alta-mor da igreja de Santa Ifigênia – Destaque para a escultura em madeira de Nossa
Senhora do Rosário, ao fundo.
Foto de Nancy Nery, 2015.

Pensemos na seguinte ilustração32: as mulheres negras africanas contavam os meses de
gravidez através de um cordão, que aumentava, a partir da adição de contas, até o momento
do parto. Disse-se que o terço cristão (uma das três partes do Rosário, que corresponde a
cento e cinquenta orações) contribuiu para a crença em Nossa Senhora do Rosário “dos
pretos”, que teria “aparecido” para os conversos africanos, em Argel (SCARANO, 1976:40),
à época da colonização. Portanto, teria “facilitado” a “conversão”33 à medida, obviamente, que
isso encontrava correspondência no universo cultural africano.
Como vimos no capítulo anterior, a proliferação dos santos católicos e a necessidade
da sua intermediação mesclam-se à história dos orixás (SILVA, 2005). Quem vê a Nossa
senhora do Rosário vê também as contas enterradas em sua cintura grávida – é para ela que
são dirigidas as orações – (ou será, mais exatamente, para elas?). E, por isso, vê a presença

32

Descrição de Marcelo Hipólito.
Já mencionamos, também, a descrição de Julita Scarano sobre a história desta conversão.
SCARANO, Julia. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no
distrito diamantino no século XVIII (Col. Brasiliana, 357). São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1976, p. 40.
33
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africana “autorizada e lacrada”, como se dizia na época, para uma irmandade em pleno
funcionamento, “oficial”.
Outra interpretação foi descrita por Alisson Eugênio, atribuindo ao rosário de Nossa
Senhora semelhanças com o cordão de Ifá: “Tal objeto, utilizado na Nigéria, era invocado
para se consultar o destino.” (EUGENIO, 2010:52). É significativo, portanto, que 62
irmandades de escravos ou forros, se dedicaram à devoção de Nossa Senhora do Rosário
(EUGENIO, 2010:52).
Se estivermos certos dessa “leitura indiciária” das contas amarradas na cintura da santa
católica, “entendidas” como terço, por exemplo, será nesse registro estético que o “poder
simbólico” marca, pelo viés identitário, a tradição africana. Novamente, o registro material de
uma intenção espiritual é identificado na chave dos princípios da arte africana e demarcado
pela correlação da história da santa com as crenças africanas.

A LETRA I DE IFÁ
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Fig. 7- Teto da capela-mor da igreja de Santa Ifigênia, Inscrição em madeira da letra I. Foto de
Nancy Nery, 2015.

Outro indício apontado por Marcelo Hipólito e descrito por Lázaro Francisco localizase na Capela–Mor, onde está a inscrição da letra I (à direita, na figura acima) em frente ao
monograma IHS (à esquerda, na figura acima) de Cristo. Solitária, encimada por cachos e
flores, ela seria o monograma do nome Ifá, “a entidade do Rosário de Ifé, compartilhando o
mesmo espaço com a Virgem do Rosário católica” (SILVA, 1995:75).
Na descrição da lenda iorubana, que elegeu a cidade de Ifá como o “umbigo do
mundo”, podemos gotejar significados para uma interpretação de alguns elementos artísticos
dentro da igreja:

A lenda iorubana da criação do mundo obedece a esse princípio de dualidade
complementar: inicialmente só havia o céu e a água. Para criar a terra
Olorum soltou uma corrente (ou uma corda) do céu até o mar e ordenou que
Ifá descesse por ela trazendo uma galinha, uma palmeira e um saco de terra.
Ifá assim o fez: despejou a terra sobre a água e no montículo formado
plantou a palmeira de dendê e soltou a galinha. A palmeira lançou raiz e a
galinha ciscou e espalhou a terra, dando origem aos continentes e às ilhas
(SILVA, 1995:75).

Nesta descrição é possível entrever uma simbologia sexual, à medida que céu e terra
se conjugam para originar os seres do reino vegetal, animal e mineral. Ou seja, “a partir da
corda ou corrente pela qual o céu transmite à agua o sólido e o vivente encerram simbolismo
fálico” (SILVA, 1995:75).
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SÍMBOLOS SEXUAIS: FALO –VAGINAS

Fig. 8- Parede lateral esquerda na capela-mor da igreja de Santa Ifigênia, entalhe em madeira.
Foto Nancy Nery, 2015.

Fig. 9 - Parede lateral esquerda da capela-mor da igreja de Santa Ifigênia, entalhe em madeira.
Foto Nancy Nery, 2015.

Na ilharga da capela-mor podemos ver símbolos que remetem a falos e, ao mesmo
tempo, vaginas. Aparentemente, são, apenas, símbolos de fertilidade que podem ser
interpretados dentro de uma esfera universal. Mas, há uma dupla visão ao enxergar o entalhe.
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De um lado, vemos o órgão sexual masculino, de outro o feminino, numa alusão ao
hermafroditismo da cosmogonia iorubana.
Essa dualidade do ser e do não-ser e da agregação dos sexos opostos na simbologia
sexual do altar-mor está inscrito na concepção cíclica do mundo pelos iorubanos. Na verdade,
é uma “adivinhação” daquilo que já aconteceu, a rigor, não há futuro (PRANDI, 2005:31).
De qualquer modo, os búzios, “de onde buzina toma sua origem vocabular”, evocam a
gestação gutural dos deuses que produzem outros deuses e as coisas a partir de sua palavra”
(SILVA, 1995:75).
Gestar, adivinhar, assim como os “falo-vagina” e os búzios se inscrevem neste
“complexo iorubano”. “Assim, o processo divinatório entre os iorubás acontece de duas
formas: uma através da consulta aos búzios, e a outra através do rosário de Ifá” (SILVA,
1995:75).
Acreditamos, portanto, que estas analogias contribuíram para a conversão à Nossa
Senhora do Rosário e que, sob os pontos de vista material e artístico, foram retomados no
espaço compartilhado pelo rosário de Ifá com a Virgem do Rosário católica, como
mencionamos anteriormente. Pois, acreditamos, que há motivos para afirmar que este espaço
foi utilizado de maneira estratégica, deliberada, tendo em vista a conveniência, para ambos,
do encontro entre as duas tradições religiosas.
As semelhanças do rosário cristão com o cordão de Ifá, destacado anteriormente,
remetem-nos às práticas de adivinhação que “conhecemos” desta tradição africana. Mas existe
ainda outro método de adivinhação, feito através de um rosário (opelê) com oito caroços de
coco entrelaçados por um aro de metal que se alteram em inteiros e metades no formato de U.
As extremidades representam o feminino e o masculino e devem se voltar para o adivinho.
“De novo é a relação parte–todo, homem-mulher, humano-divino, designados pela
incompletude da parte que se realiza na totalidade” (SILVA, 1995:76).

SANTA IFIGÊNIA
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Fig.10 - Capela-mor da igreja de Santa Ifigênia, destaque para a escultura em madeira da Santa. Foto
Nancy Nery, 2015.

Ifigênia era filha de Eggipus e Eufenisa, reis da Núbia, pequeno reino da Etiópia.
Segundo a tradição hagiográfica, onde as versões são semelhantes, Ifigênia foi convertida por
São Matheus, oito anos depois da ascensão de Cristo. Conta-se, ainda, que dois sacerdotes
muito influentes teriam convencido seus pais de que Ifigênia deveria ser queimada em
sacrifício, pois os deuses estariam irados com as pregações do discípulo Matheus. A fogueira
foi organizada em formato de trono e no momento em que o fogo foi aceso, Ifigênia
proclamou aos céus e o fogo, imediatamente, se apagou.
Daí em diante, todo o reino se converteu e ela passou a construir templos cristãos.
Entretanto, depois que seus pais morreram, seu tio conseguiu assumir o trono. Ifigênia ficou
do lado do irmão. Hitarco executa São Matheus, pois este se nega a influenciar Ifigênia a
casar-se com ele. Em seguida, incendeia a casa (convento) onde morava Ifigênia e suas
“irmãs”. Do mesmo modo, as chamas se apagam depois da invocação da princesa núbia.
A santa carrega de um lado, uma casa, do outro, uma chama, que pode ser entendido
como um pedaço de ferro. Poderia ser a versão feminina de Xangô? “De um lado, constrói, do
outro, destrói”, complementa Marcelo Hipólito.
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SANTO ELESBÃO

Santo Elesbão nasceu na Etiópia, sendo o 47° imperador do seu país, no século VI d.C.
Era descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá. Acredita-se que ele obteve a extensão do
reino cristão da Etiópia até o lado oposto do mar Vermelho, subjugando árabes e judeus do
Iêmen.
Anderson José Machado de Oliveira, no artigo intitulado “Devoção e identidades:
significados do culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais
no Setecentos”, afirma que, no século XVIII, houve um aumento na difusão de santos negros
por parte de carmelitas e franciscanos, “experientes hagiógrafos do Ocidente”, com a clara
preocupação de diversificar as ações de conversão entre os escravos vindos da África, tanto
para a Europa como para a colônia. Ainda, segundo Oliveira (2006), o carmelita Frei José
Pereira de Santana que, entre 1735 e 1738, publicou Os Dois Atlantes de Etiópia. Santo
Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, Advogado dos perigos do Mar & Santa Efigênia,
Princesa da Núbia, Advogada dos Incêndios dos Edifícios, procurou divulgar as virtudes dos
santos a partir das imagens do sol e da lua:
Os elevados sólios onde presidiram aquelas duas grandes e flamantes
luminárias, Elesbão propriamente como Sol, que por nascer de pais
Católicos, dentro da congregação dos Fiéis, em tempo já da Abissínia se
haviam desterrado as figuras, símbolos e sombras do Judaísmo, mereceu
neste Império a presidência do dia... Efigênia como rutilante Lua, que por
aparecer no firmamento da Núbia, quando nos seus países prevaleciam as
tenebrosas ignorâncias do Gentilismo, presidio a noite... Mais ainda que
comparados entre si os dois celestes Planetas, um se apelida de maior, e
menor o outro... é sem dúvida, que para simbolizarem tão preclaros santos,
se equivocam nas luzes, assim como os mesmos Santos se igualam nas
virtudes: como se deles e não do outro Sol, nem da outra Lua vaticinasse
Isaías, que tinham que ser claridade, semelhantes, iguais nos resplendores...
Nem pareça que Elesbão e Efigênia, por causa da cor preta de seus corpos,
desmerecem a semelhança.34

Os escravizados, filiados à Santa Ifigênia, denominavam-se minas, assim como os
escravizados da Irmandade de Santa Ifigênia e de São Elesbão do Rio de janeiro, estudados

34

<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi12/topoi12a3.pdf.>
Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro e
nas Minas Gerais nos setecentos.
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por Anderson Oliveira. Essa ascendência explicava, em certa medida, o porquê do culto a esse
par de santos:
No reino do Daomé (…), era central o culto a Mawu e Lissa, tidos como o
par de divindades criadoras. Mawu era o princípio feminino, correspondente
à lua, e Lissa o princípio masculino, correspondente ao sol. Segundo a
crença, Mawu e Lissa teriam criado o céu e a terra, além de serem a origem
das demais divindades (voduns entre os povos jejes). Uma tradição afirma
que Mawu e Lissa teriam gerado sete pares de gêmeos, os quais seriam o
voduns que representariam os ancestrais de todas as famílias jejes. Segundo
Robert Cornevin, uma outra tradição atribui à mãe do rei Tegbessu (17321774) a introdução do culto de Mawu no reino, sendo o culto de Lissa
conhecido pelo menos desde o século XVII no também reino jeje de Aladá.
De qualquer forma, os chamados pretos minas no Brasil setecentista teriam
trazido esta bagagem cultural e não me parece absurdo propor que ela tenha
sido utilizada na apropriação do culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia, o
sol e a lua na narrativa de Frei José. A presença marcante dos daomés entre
os minas no Rio de Janeiro e na irmandade em questão pode tê-los impelido
a adotar tais santos como seus símbolos devocionais, estabelecendo um
diálogo entre os deuses ancestrais africanos e os santos católicos
(OLIVEIRA, 2006:67-68).

SÃO CAMILO DE LÉLLIS

Camilo nasceu em 1580, no sul da Itália, embora filho de militar, herdou do pai o vício
do jogo. Conta-se que teria sido convertido pelos franciscanos, após uma visão celestial. Além
disso, possuía um tumor no pé incurável e, por isto, passou a dedicar-se aos enfermos, indo de
casa em casa para tratá-los. Foi canonizado em 1746, como santo protetor dos enfermos, dos
doentes e dos hospitais. Ao creditar-se a ele a proteção das doenças, ele é creditado, também,
como protetor dos ares, pois, neste momento histórico, vinculava-se a qualidade do ar às
doenças contraídas. Sua imagem está à esquerda, no altar-mor.
No altar ao lado do arco do cruzeiro, vamos analisar um detalhe no sacrário: aquilo
que supomos ser o “xaxará de Omolu”. Omolu é o senhor da peste, da varíola e da doença
infecciosa. Acaso?
Portanto, completando o conjunto de santos do altar-mor, temos: Nossa Senhora do
Rosário, com sua hagiografia associada à agua; Santa Ifigênia, ao fogo; São Elesbão à terra e
São Camilo de Lellis ao ar. Coincidência? Questiona o nosso guia.
BUZIOS, ABEBÉ DE OXUM, CHIFRES DE CABRA E CARNEIRO
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Fig.11 - Altar lateral direito da igreja de Santa Ifigênia: Escultura em madeira de São Benedito
(centro), São Francisco (direita) e São Roque (esquerda) e ornamentações de “chifres” indicados pela
seta. Foto de Nancy Nery, 2015.

Fig.12 – Entalhes em madeira do retábulo: altar lateral da igreja de Santa Ifigênia.
Foto de Nancy Nery, 2015.
Saindo da capela-mor, próximo ao arco, à esquerda, existe um altar (Fig.11) e, logo
abaixo, temos o retábulo (Fig.12), que se repete à direita da capela-mor, em outro altar.
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Ambos, de modo simétrico possuem elementos comuns: búzios, conchas, lagostas e o Abebé
de Oxum.
Os búzios, escritos de quatro em quatro, somam um total de dezesseis em cada altar
lateral. No primeiro, é fácil a visualização. No segundo, é necessário subir à mesa do altar
para localizá-los no interior do nicho, ao pé do santo: “Os homens pretos do Alto da Cruz não
se esqueciam de alimentar seus orixás (SILVA, 1995:75)”. Além disso:
Diz uma outra lenda que certa feita os deuses passavam por grande fome. Os
homens pararam de fazer oferendas aos deuses e estes não tinham mais o que
comer. Afetado também pela falta de piedade dos humanos, Ifá recorreu a
Odudua pedindo uma solução para seu caso. Este lhe prescreveu o seguinte:
fosse ao reino do Orungan, rei dos homens, e colhesse dezesseis frutos do
dendezeiro, oito de um é e oito de outro. Ifá chamou sua mulher para ajudálo, e ambos trouxeram a Odudua o que lhes pedira. A deusa recompensou o
casal pelo seu trabalho e deu a Ifá dezesseis olhos para adivinhar o futuro.
Com esse poder o Orixá do Rosário pode sair pelo mundo ganhando a vida
através da adivinhação (SILVA, 1995:75).
Em outra versão, Ifá dá ao feiticeiro as lendas da adivinhação:
Um feiticeiro passava por uma grande dissabor: uma calamidade estava
dizimando seus discípulos. Seu prestígio declinava a cada dia. O povo e o rei
estavam alarmados. Com a anuência do rei, o feiticeiro partiu em longa
peregrinação. Andava, andava em busca de solução (…). Um dia ele
encontrou um velho que se vestia de branco (…) Então lhe apresentou suas
mulheres. Eram dezesseis e cada uma disse o seu nome (......) O velho de
branco disse ao feiticeiro que cada mulher sua tinha dezesseis filhos. Ele deu
ao feiticeiro a história de cada um dos dezesseis filhos. Com o conhecimento
das histórias o feiticeiro pôde voltar à sua terra e solucionar todos os
problemas de seu povo. Ele foi o primeiro sacerdote de Ifá (PRANDI,
2001:447).

A inscrição de oito búzios de búzios em cada lado, totalizando dezesseis, não nos
parece um simples acaso. Talvez aqui tenhamos o principal indício da cultura iorubana:
No dicionário de Símbolos, Chevalier e Gueerbrant associam o búzio que
retém a pérola ao ouvido que retém o som, numa analogia sexual de macho e
fêmea em mútua complementação. O que nos leva a perceber que os búzios
entalhados nos altares lateral da Santa Ifigênia possuem a mesma
significação dos falos-vagina. Pela sua fenda o búzio recebe a revelação dos
deuses e a transmite ao interprete que lê a combinação das peças para o
consulente. Nas oferendas de búzios ao “santo”, estes são colocados dentro
de dois pires (...) oito búzios em cada uma delas, que, não custa recordar,
dezesseis é o número de Ifá entre os jeje-nagôs (SILVA, 1995:75).

No centro do retábulo, é possível, ainda, destacar um leque: o abebé de Oxum.
Separadamente, ele poderia ser apenas mais uma forma barroca mas, no conjunto, pode fazer
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sentido junto com o “véu de Iansã”, representado pela faixa com frisos. Oxum é uma das
orixás dos rios que, por sua vez, somada aos búzios, à lagosta e às conchas, não seria absurdo
pensar numa rede.
Outro elemento que se destaca, ladeando o santo, são os “chifres“ (Fig.11) de cabra e
carneiro, animais de suma importância no continente africano. Vale sublinhar que esses
elementos estão ausentes em outras igrejas. A escolha e a disposição no altar formam um
conjunto de significados, sustentados por certa intencionalidade de quem realizou a obra,
demarcando o território africano.

SACRÁRIO – XAXARÁ DE OMULU

Fig.13- Altar lateral direito da igreja de Santa Ifigênia, sacrário. Entalhe em madeira Foto de
Nancy Nery, 2015.
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Fig.14 e Fig.15 - Xaxará de Omulu35

Na mitologia iorubana, Omulu faz parte da família de Nanã, dona da lama que
modelou e originou os seres humanos. Omulu Obaluaê, também chamado de Xapanã e
Sapatá, “é o senhor da peste, da varíola, da doença infecciosa, o conhecedor de seus segredos
e de sua cura”. Observando as imagens coletadas na Internet e por Prandi (PRANDI,
2001:205), somadas às narrativas abaixo, consideramos o “xaxará de Omulu” como mais um
elemento de tradição africana. Reginaldo Prandi reúne várias narrativas de Omulu, sendo que
destacamos uma delas:
Quando Omulu era um menino de uns doze anos, saiu de casa e foi para o
mundo fazer a vida. (...) Mas Omulu não conseguia nada. Ele teve que pedir
esmola. Mas ao menino ninguém dava nada. (..) Omulu e seu cachorro
retiram-se no mato e foram viver com as cobras. (....) Mas os espinhos da
floresta feriam Omulu. As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. Omulu
ficou coberto de chagas. (...) Um dia, quando dormia, Omulu escutou uma
voz: “Estás pronto, levanta e vai cuidar povo”. Omulu viu que todas as
feridas estavam cicatrizadas. (...) Naquele tempo uma peste invadira a Terra.
(...) Os pais de Omulu foram ao babalaô e ele disse que Omulu estava vivo e
que ele traria a crua para a peste. (....) Todo lugar que chegava, a fama
precedia Omulu. (...) Ele curava todos. (...) Curava os doentes e com o xarará
varria a peste para fora da casa (PRANDI, 2001:206).

Marcelo Hipólito narra outra versão do mito:
No centro do sacrário, vemos o xaxará de Omulu, com espigas de milho de
pipoca (o milho faz parte também de outra lenda reunida por Prandi, 2001).
O conjunto é um tributo ao orixá Omulu. Acredita-se que essa vassourinha
tira todas as más influências existentes no tempo e na terra, ela limpa o
relógio do tempo, tirando todas a más influências. Os anjos viram de ponta
cabeça para não poder dar as costas para este tributo que é um dos mais
importantes para a cultura africana.

35

Disponível: <http://ajudandoespiritualmente.blogspot.com.br/2009/10/dia-de-obaluaiye-02-denovembro.html>. Acesso em 07/11/2015.
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TARTARUGAS

Fig. 16 - Altar esquerdo da igreja de Santa Ifigênia, entalhe em madeira. Foto Nancy Nery,
2015.

Fig.17- Altar esquerdo da Igreja de Santa Ifigênia, entalhe em madeira. Foto de Nancy Nery,
2015.
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As “tartarugas” estão entalhadas em vários tamanhos nos dois altares laterais,
próximos ao arco que separa a nave da igreja da capela-mor. A simbologia sobre a tartaruga é
extensa, vai dos gregos aos chineses, todos eles remetendo à força de sustentação física, à
astucia ou à inteligência. O guia Marcelo Hipólito faz a seguinte descrição:

Os cascos identificam três marcas. Essas escarificações, habitualmente feitas
pelos africanos, identificam as três grandes fases da vida do homem, cada
corte deste corresponde a sete anos. As duas colunas juntas representam a
fase ascendente e descendente, coroado com a forma do casco da tartaruga,
símbolo da proteção.

Outro sentido é evocado por Lazaro Silva, e que merece ser mencionado:
Mas a tartaruga pode também encerrar um sentido político; da resistência, da
persistência e da espera. (...) Foi o sino do Padre Faria, ao pé do morro de
Santa Ifigênia, o único a tocar na morte de Tiradentes (...). Essa tartaruga é
aliada do raio de Xangô e não se deixa amedrontar pelo trovão (SILVA,
1995:76).

O “sentido iorubano”, buscado e defendido para as tartarugas, está em Nina Rodrigues
com a sua figura esculpida nas portas dos antigos templos na Costa dos Escravos (SILVA,1995).
Ao compilar vários contos populares, colhidos no século XIX, Nina Rodrigues enfatiza o quanto a
tartaruga aparecia em muitos provérbios iorubanos, como por exemplo: “O caracol deve ser tratado
com a mesma consideração que a tartaruga” ou, “a tartaruga é sempre motivo de um alô (conto)”. Ou
então, “a casa da tartaruga não é espaçosa bastante para ela. A varanda (porção da concha que se
projeta sobre a cauda) da tartaruga não acomoda um hóspede. A tartaruga, tendo edificado a sua casa,
fez a varanda na parte posterior (RODRIGUES, 1976:186).

Além disso, na simbologia universal, a ideia de gênese:
“seu casco emergindo da água evoca o surgimento da Terra pela elevação do
elemento sólido das profundezas dos mares; sua cabeça que se alonga e se
retrai pressionando a membrana é vista como o falo penetrando a vagina”
(SILVA, LAZARO, 1995:76).
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O CONJUNTO

No altar-mor, vemos Nossa Senhora do Rosário, Santa Ifigênia, Santo Elesbão e São
Camilo de Lellis. No teto, o “papa negro e a inscrição I, de Ifá, e na parede lateral, os falovaginas. Nos altares laterais e retábulos observamos, em primeiro lugar, os dezesseis búzios,
em seguida, o “xaxará de Omulu” e, por fim, as tartarugas.
Considerando a ordem estabelecida acima, a escolha dos oragos, a disposição e a
configuração no espaço da igreja levam-nos a crer que estão ali, propositadamente, cumprindo
uma dupla função.
A primeira mantém os laços com a igreja católica e com as práticas votivas, numa
sociedade escravocrata e controlada pelos valores religiosos. São santos, que para um olhar
católico, enquadram-se perfeitamente no seu protocolo de domínio. Supondo, inclusive, que
poderia ser de conhecimento das autoridades a correspondência com os orixás. A segunda
estabelecia, dentro dessa conjuntura de dominação, “outras” filiações estéticas e devocionais
que se aproximavam das tradições africanas.
No conjunto, esses elementos estão ali metaforizados como o copo de azeite e água,
vislumbrados por Verger. A igreja é o lugar que guarda, aprisiona e comanda. Mas, ao mesmo
tempo, liberta. Pois é neste lugar que, paradoxalmente, se permite um encontro: na fluidez do
óleo e da água que, enquanto sustentados por uma força, aquela (humana) que mistura os
ingredientes do copo, ficam juntos.
Vale dizer, que se não fosse do ponto de vista estrutural, a correlação das histórias dos
santos e de alguns símbolos como os do rosário e os das contas, não seria possível entrever
que religiões tão distintas pudessem se encontrar. De outro modo, as dificuldades seriam
outras e, talvez, maiores, na “concordância” desses signos africanos.
Mas o copo volta ao seu lugar. E durante muito tempo, se quisermos nomear assim, o
azeite ficará sobre água, exercendo um poder ainda longínquo. Mas a água que representa o
escravizado no copo, representa também o oceano, que mais une do que separa, tal qual
alertou Luiz Felipe Alencastro (ALENCASTRO:2000). Estávamos vinculados ao continente
africano até “os dentes”. Pois, o comércio era direto e, pouco, ou quase nada, flanqueado à
Europa.
Mais do que isso, sabemos que o continente africano ainda vive entre nós. E, embora,
nos últimos anos as desigualdades sociais tenham diminuído consideravelmente, necessitamos

79

ainda de atenção e zelo para que determinadas elites não façam do copo, novamente, metáfora
do país.
Analogias à parte, é importante lembrar que estamos, ainda, interessados em demostrar
que as irmandades pela sua “natureza” independente, adaptadas às necessidades do poder nas
Minas do século XVIII, resultavam, nesta sociedade escravocrata numa identidade para o
escravo e, portanto, para além do seu estatuto de “coisa”.
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Considerações finais
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Diante das considerações aqui realizadas, retomemos a linha de raciocínio deste
trabalho: relacionar o contexto histórico, de precariedade e urgência econômica, somado à
necessidade da fixação de uma população com a consecução das irmandades e a sua
ornamentação “extraordinária”.
Assim, tendo como foco as representações artísticas da Igreja de Santa Ifigênia que,
para nós, revelam a presença da cultura africana, quisemos demonstrar indícios de resistência
e integração, e não de assimilação cultural. Uma vez que, viver em Minas Gerais, no século
XVIII, requeria uma compreensão de um contexto histórico demarcado pela presença de
negros que haviam sido retirados à força de sua terra de origem, lançados à precariedade e à
escravidão num lugar ermo, inóspito e desconhecido. Portanto, é fácil entender o papel que a
religiosidade desempenhou na reconstituição dos laços sociais e culturais de um povo
obrigado à diáspora. E ao mesmo tempo, entender o quanto serviu como mecanismo de
controle social.
Pois os meios de controle se efetivavam pela via subliminar, não pela violência, mas
pela imposição de valores, estabelecida pela via religiosa, sempre porosa e imperativa na
sociedade escravocrata brasileira.
A descoberta das jazidas no interior do território brasileiro demandou um esforço
jamais experimentado pela Coroa portuguesa. Lugar entre montanhas, de relevo íngreme e
irregular, ninguém em “juízo perfeito” edificaria uma cidade em Ouro Preto, a não ser pelo
fato de que ela esconderia o ouro tão desejado pelos lusitanos, e que chegou para abrandar as
contas de um tesouro praticamente arruinado no século XVIII.
Sendo assim, durante muito tempo, a população das minas era um bando de gente que
não tinha lugar fixo para morar: limitava-se à palhoça, à casa de barro, ao casebre. O contato
com o europeu se distanciava, à proporção que aumentava a distância do litoral.
Havia muita dificuldade em povoar o lugar. Embora a notícia tivesse se espalhado
rapidamente, a exploração das minas se dava a partir do investimento particular, sem aporte
da Coroa. A quantidade de escravizados que a pessoa possuía era, portanto, determinante no
sucesso da empreitada. E, se para aqueles aventureiros de “posse” era difícil a sobrevivência,
para o escravizado era deparar-se com um inferno: ele era o “burro” de carga, o “pau pra toda
obra”, num lugar inóspito, frio, longínquo, onde o próprio senhor não sabia se resistiria.
Diante deste quadro não é difícil imaginar, que, nos primeiros anos, o cenário era de total
penúria e morte.
Mesmo assim, no decorrer dos primeiros anos, a cidade se levantaria devagar. Mas
nesta sociedade, onde a riqueza sempre foi privilégio de uma minoria, a vida material, na
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verdade, era pobre. O “falso fausto” era regulado pelas festas religiosas, atenuadora das
tristezas e aparente eliminação dos conflitos e diferenças sociais.
Por isso, as irmandades tinham um papel decisivo na religiosidade mineira desse
período, tanto para os pobres, como para os mineradores, de modo geral. Mas, sobretudo,
tornou-se essencial e eficaz na vida dos escravizados e libertos, que sob o olhar das
autoridades, percorriam os lugares entre a norma e o conflito, que lhes garantiam um refúgio
contra a carga da escravidão.
A partir das referências utilizadas neste trabalho pudemos perceber que muitos
escravos e libertos de várias origens africanas eram filiados às irmandades. O contato
frequente nas festas e nos cultos reforçava as uniões grupais, o que poderia ir muito além da
experiência de um fragmento de liberdade. E, mesmo não sendo possível vivê-la na sua
integridade, abolindo por completo tal sistema escravista, as irmandades garantiam os rituais
fúnebres dos seus “irmãos de cor”. O que não era pouco para essas pessoas retiradas de
maneira brutal de sua terra, de sua família e às quais eram negados, sobretudo, a manutenção
e o contato com suas origens. Em outras palavras, sua ancestralidade.
Isto posto, acreditamos que as irmandades negras cumpriram um papel central na
manutenção das antigas crenças africanas, reafirmando a resistência no campo da cultura
material e imaterial, desenvolvidos neste trabalho. E se acabar com a escravidão está no
campo das contradições e impossibilidades históricas do século XVIII, aplacá-la não está no
campo do alheamento ou da alienação. Pois, se estamos tratando de um fenômeno humano, o
mesmo precisa ser frequentemente visitado. Sem isso não se faz história, e não se entende
que ela é fruto de ações de determinados homens, em determinadas condições, que
reproduzem ou transformam sua existência social.
Partindo das referências bibliográficas presente nesta pesquisa, nosso objetivo foi o de
resgatar as relações entre história e arte, identificando as ocorrências da cultura material. Pois
acreditamos que há uma intencionalidade artística capaz de retratar os fenômenos sociais e
culturais, e que isso lhe é intrínseco. Supomos que as imagens podem ser mais bem
compreendidas se colocadas no contexto em que foram produzidas, e não, apenas, a partir de
pressupostos exclusivamente artísticos. Neste trabalho, não tratamos da história da arte e sim
da história das imagens.
Para nós, os microcosmos das representações artísticas no interior da Igreja de Santa
Ifigênia revelam fenômenos religiosos capazes de explicar a História do Brasil. São indícios
das aproximações e dos conflitos que formaram essa nação miscigenada.
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Sentar em um dos bancos da igreja, vazia, depois de seguir um protocolo de pesquisa
que exigiu um encontro com os secretários da Irmandade, logo em seguida com o padre da
igreja, e por fim com o INPHAN, era de grande responsabilidade. Os olhos ladeavam cada
altar, cada imagem, cada entalhe. O olhar se tornava ingênuo, emitindo opiniões rompantes,
como se fossem únicas e verdadeiras. As imagens falavam por si e o que se via, era a
transgressão. O papa negro acima da coroa e os búzios encrustados no altar não eram
intermediados por nenhuma explicação. Parecia-nos mais uma aparição. E era como se
fossemos levados pela certeza de uma imagem comunicando um retrato social e cultural.
No mesmo dia, havíamos decidido pela epígrafe desse trabalho. Zé do burro, com sua
cruz, fiel à sua promessa, almejava entrar e sentar na Igreja de Santa Bárbara, tal qual
estávamos fazendo. Mas a década de 50 não permitiu, o que o século XVIII, provavelmente,
permitiria. A década de 50, modernizada e modernizante não poderia permitir um “Zé do
Burro qualquer” entrar com uma cruz e pagar uma promessa “fetichista”. A igreja espaço
singular do “progresso” não elegia solidariedades, e nem reconhecia as necessidades dos
vários “Zés dos burros”, irmãos do sofrimento, e do descaso das autoridades. Em suma, o
espaço do sagrado afastava o “profano”, e, contraditoriamente, suas necessidades mais puras e
materiais.
Mas pensemos em outra imagem: século XXI, janeiro de 201436, a música e o som dos
atabaques dão início à entrada das oferendas na Igreja de Nossa senhora do Rosário dos
Pretos, em Salvador. Veem-se frutas e pães carregados em cestas pelos fiéis que entoam uma
canção simples, mas de dança elaborada.
Outra cena: existe um movimento emblemático da dança nos rituais de candomblé. As
Ìyá kékeré (mãe pequena) ao se aproximarem do oluô (o olhador do oráculo que revela o
Orixá) dançam uma música tocada pelos tambores e ecoada no terreiro. Cantam na língua
iorubá. Cada vez que dão um passo à frente, dão um para trás, pois, antes de se aproximarem
de seu objetivo, seus pés, ligeiramente, voltam-se para trás, ou para o lado. Num ato
repetitivo, esses movimentos adiam e ao mesmo tempo anunciam a chegada, neste caso, ao
altar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mas que poderia ser de Santa
Bárbara, de Santa Ifigênia, Nosso Senhor do Bonfim etc.
A relação que objetiva este presente que sonda o contemporâneo, faz-se na ação de
manter o rosto para trás, tal como o anjo de Paul Klee, que acumula o passado, tal como os
povos africanos e seus ancestrais. E, para nós, alcança uma explicação, agora alinhada à

36

Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=XhyhbRAdONg>. Acesso Novembro de 2015.
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importância deste lugar. Alinhada, também, ao sentimento que nos acompanhou nesta visita
“solitária” à Igreja de Santa Ifigênia, protetora dos lares e daqueles que almejam obter uma
morada. Uma permissão desejada por Zé do Burro na segunda metade do século XX, e
autorizada com restrições para os escravizados do século XVIII. De todo modo, significada
por aquilo que, indiretamente, estamos envolvidos quando nos deparamos com imagens.
Relações e correlações que estabelecemos num ambiente religioso marcado pela arte,
libertando a imaginação e o espírito cativo: aqui sentimos a presença do outro, mas também
do nosso passado. Que pode não ser nosso por filiação congênita, mas é por filiação histórica
e social. Ser negro e escravizado faz parte de todo brasileiro. Alguns não sabem, outros
insistem em não reconhecer.
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