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Resumo: 
A influência da Igreja Católica incidia sobre as sociedades colonial e imperial até no que diz 
respeito à organização do tempo. Mesmo a escolha da data do casamento poderia ser limitada 
pelo calendário litúrgico. Através de registros paroquiais de casamento de escravos e libertos 
do termo de Barbacena, Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais, definimos a freqüência 
dos matrimônios de acordo com os meses e dias da semana (neste último caso com o auxílio 
de um calendário perpétuo). Neste trabalho buscaremos relacionar os resultados deste 
levantamento com os ciclos anuais determinados pelos ritos católicos, apontando para a 
influência da Igreja, bem como com os mecanismos de reiteração da hierarquia social na 
Colônia, por intermédio da observação das diferenças entre o comportamento de escravos, 
forros e livres. 

Palavras-chave: casamento escravo; Igreja; Minas Gerais 

 

O matrimônio sancionado pela Igreja foi realidade para a minoria dos casais cativos na 

sociedade escravista brasileira. Quer pelos altos custos envolvidos no casamento quer pelo 

desinteresse por tal sacramento, as relações consensuais foram a tônica entre os escravos 

durante o período colonial.1 Isso ocorreu apesar do combate da Igreja Católica ao concubinato 

e do seu incentivo ao matrimônio legal, mesmo entre os escravos. Sobre tais assuntos assim 

rezavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia: 

E porque o amancebamento dos escravos necessita de prompto remédio, por 
ser usual e comum em todos deixarem de andar em estado de condenação 
(…) judicialmente se fará a saber a seus Senhores do mal estado, em que 
estão; advertindo-os que se não puzerem cobro nos ditos seus escravos, 
fazendo-os apartar do illícito trato, e ruim estado, ou por meio de casamento 
(que é o mais conforme a Lei de Deos...) ou por outro que seja conveniente 
se há de proceder contra os ditos escravos a prisão, e o degredo (...). 2 
 
Conforme o Direito Divino e humano os escravos, e escravas podem casar 
com outras pessoas captivas, ou livres, e seus senhores lhe não podem 
impedir o Matrimônio (…) nem vender para outros lugares remotos, para 
onde o outro por ser captivo, ou por ter outro justo impedimento não o possa 
seguir, e fazendo o contrário pecão mortalmente (...). 3 
 

 Apesar da prevalência do concubinato, porém, o matrimônio entre escravos tem sido 

tema de diversos trabalhos no âmbito da historiografia. De fato, é de suma importância que o 

                                                 
* Mestranda, bolsista CAPES. 
1 MACHADO, Cacilda da Silva. A Trama das Vontades. Negros, pardos e brancos na produção da hierarquia 

social (São José dos Pinhais – PR, passagem do XVIII para o XIX). (Tese de Doutorado) - Rio de Janeiro: 
UFRJ/ IFCS, 2006. p. 235. 

2 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Livro Quinto, Título XXII, parágrafo 989. 
3 Ibidem, Livro Primeiro, Título LXXI, parágrafo 303.  
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matrimônio representasse, a princípio, o início de uma família. A constituição de famílias 

poderia significar para os escravos uma estratégia de socialização e de extensão de suas redes 

de solidariedade, principalmente para os africanos que, sendo estrangeiros, não possuíam laço 

de parentesco algum. A família poderia, mesmo, segundo alguns autores, possibilitar o acesso 

à terra e a uma moradia separada. A instituição poderia ainda introduzir a paz na senzala, 

através da incorporação do estrangeiro (leia-se africano advindo do tráfico externo) pelo 

estabelecimento do parentesco;4 poderia resultar na formação de uma comunidade escrava5 ou 

poderia provocar a diferenciação entre aqueles que a ela tivessem acesso e aqueles que não e 

ensejar a competição por recursos.6 São entendimentos divergentes sobre o significado da 

instituição familiar para os cativos. 

 Todavia, para além das questões envolvendo a família escrava, há investigações que se 

centram no próprio ato de casar-se. Contemplam-se aspectos como os padrões de endogamia e 

de exogamia no que diz respeito a uma série de critérios (estatuto jurídico e naturalidade, por 

exemplo). Interessa-nos neste artigo, justamente, analisar o momento que, para alguns cativos, 

marcou o início de suas famílias, a contração do matrimônio. Para tanto coletamos no 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana – MG (AEAM) um total de 764 registros de 

casamentos (entre 1781 e 1821) envolvendo escravos e forros do termo de Barbacena, 

Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais. Tal documentação nos informa o nome dos 

nubentes, as testemunhas, o nome dos senhores, no caso dos escravos e o nome dos pais (de 

modo geral não aparece o nome dos pais de escravos)e, obviamente, a data do desposório. 

Analisaremos, aqui, especificamente, como a variação nos dias e meses de casamento refletia 

tanto a influência da Igreja na Colônia como a hierarquia social. Antes, porém, 

apresentaremos algumas informações gerais acerca da região estudada. 

 

1. O Termo de Barbacena no interior das Minas 

 O Termo de Barbacena localizava-se na Comarca do Rio das Mortes, ao longo do 

Caminho Novo, numa região anteriormente conhecida como Borda do Campo. Foi em 1791 

que o arraial da Igreja Nova da Borda do Campo foi alçado à categoria de Vila de Barbacena, 

                                                 
4FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 

de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
5SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil 

Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.  
6 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil 

século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 (1º ed.: Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995). 
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centro do termo.7 É importante ressaltar que durante o período por nós analisado – 1781 a 

1821 – ocorreu a consolidação de um processo de mudanças na economia das Minas. É a fase 

chamada de “acomodação evolutiva”, quando o eixo principal da economia mineira deixou de 

ser a mineração e tornou-se a agropecuária.8 Tal conclusão decorreu de um longo debate 

historiográfico relativo à economia mineira no pós-auge minerador. 

 Durante muito tempo predominou a tese de que após o ciclo da mineração Minas 

Gerais teria sofrido uma decadência econômica só superada com o início da produção 

cafeeira.9 Entretanto, pesquisas realizadas especialmente nas décadas de 80 e 90 do século 

passado questionaram a tese da decadência, apontando para a manutenção do dinamismo da 

economia mineira após a diminuição na produção aurífera. As atividades voltadas para o 

mercado interno teriam tido, portanto, a capacidade de sustentar tal dinamismo e mesmo de 

produzir o capital necessário para a importação de escravos, que incrementou a população 

cativa da capitania/província durante o século XIX.10 Constatou-se que ainda durante o 

período de auge da mineração havia uma diversificação de atividades no interior das Minas, 

de modo que o que ocorreu foi uma rearticulação interna, uma mudança de posições entre a 

atividade mineradora e as atividades agropecuárias, tendo estas últimas tornado-se o carro 

chefe da economia mineira entre 1780 e 1850.11 

Tal alteração atingiu de cheio a Comarca do Rio das Mortes que se tornou a região 

economicamente mais importante da capitania em detrimento da Comarca de Vila Rica. Isso 

se refletiu inclusive na demografia escrava da região, entre 1767 e 1821 a população cativa na 

                                                 
7 TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial: uma vila mineira na última década do setecentos. In: Anais do 

Primeiro Colóquio do LAHES. Juiz de Fora, 13 a 16 de junho de 2005. Disponível em: www.lahes.ufjf.br. 
8 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Homens Ricos, Homens Bons: produção e hierarquização social em 

Minas Colonial: 1750-1822. Tese de Doutorado Departamento de história – UFF, Niterói, 2001. 
9 SIMONSEN, Roberto C. História econômica do Brasil. 7a ed. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: INL, 1977; 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 15a ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1977; ZEMELLA, 
Mafalda. O abastecimento da capitania de Minas Gerais no século XVIII. SP, USP/Faculdade de Filosofia, 
Ciência e Letras, 1951.  

10 MAXWELL, Kenneth R. A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira: Brasil-Portugal, 1750-1808. 3a ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; LENHARO, Alcyr. As tropas da moderação. São Paulo: Símbolo, 1979; 
GUIMARÃES, Carlos Magno e REIS, Liana Maria. Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700-1750). 
Revista do Departamento de história. Belo Horizonte, n.2, jun.1986; SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos 
e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Cadernos IFCH-UNICAMP. no17, 1985;  
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais do século XIX. 
São Paulo: Brasiliense, 1988;  ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Alterações nas unidades produtivas 
mineiras: Mariana 1750-1850. Dissertação de Mestrado,  UFF, Niterói, 1994;  ANDRADE, Francisco Eduardo 
de Andrade. A enxada complexa: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade do século XIX. 
Belo Horizonte, 1995. Dissertação de mestrado, Departamento de História-UFMG.  

11Para uma trajetória historiográfica sobre o tema cf. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Op. cit. (Capítulo 1) 
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Comarca de Vila Rica caiu de 38.647 para 26.936 enquanto a do Rio das Mortes subiu de 

26.791 para 84.995.12 

 Em pesquisa sobre a Vila de Barbacena Adriano Braga Teixeira constata a 

disseminação da posse de escravos entre seus moradores. No artigo “Barbacena Colonial: uma 

vila mineira na última década dos setecentos” o autor aponta que dos 33 inventários post-

mortem consultados por ele naquele momento apenas 2 não indicavam a propriedade de 

escravos. Através da sistematização dos dados verificou-se ainda a predominância de 

propriedades com plantéis de 01 a 05 cativos (48,39%).13 Tal padrão já fora verificado, até 

com mais força, para outras regiões de Minas Gerais. Segundo Francisco Vidal Luna no ano 

de 1804 84,21% dos proprietários de Mariana e 82,30% dos de Vila Rica tinham cinco 

escravos ou menos.14
  Adriano Teixeira observa também uma tendência ao predomínio de 

africanos entre a população escrava da Vila de Barbacena.  

No que diz respeito ao termo, através do estudo dos mapas de População, Teixeira 

constatou um crescimento populacional de 48,70%, entre os anos de 1809 e 1819. Destaca-se 

o fato de que a população escrava teve acréscimo superior (51,71%) ao da população livre 

(46,90%). Disso conclui o autor a importância da mão-de-obra cativa para o desenvolvimento 

das atividades produtivas da região. De fato, durante o período analisado por ele, constatou-se 

que os escravos correspondiam a 1/3 do total de habitantes do termo de Barbacena.15 

Parcela da população que estava ou havia estado debaixo do cativeiro decidiu casar-se 

com a sanção da Igreja. É esta parcela o objeto de nossa investigação. 

 

2. Quando casar: os meses e os dias 

 A influência da Igreja Católica incidia sobre as sociedades colonial e imperial até no 

que diz respeito à organização do tempo. Mesmo a escolha da data do casamento, por 

exemplo, poderia ser limitada pelo calendário litúrgico. 

 Janaína Perrayon Lopes, em pesquisa sobre o casamento escravo nas freguesias 

fluminenses da Candelária (1809-1837), São Francisco Xavier (1810-1820) e Jacarepaguá 

(1790-1837), atenta para este aspecto e identifica alguns ciclos anuais importantes 

relacionados aos ritos católicos. O primeiro é o Ciclo da Páscoa que abarca a Quaresma, 

                                                 
12 Tabela 4. Idem, ibidem, p. 53. 
13 TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial: uma vila mineira na última década do setecentos. In: Anais 

do Primeiro Colóquio do LAHES. Juiz de Fora, 13 a 16 de junho de 2005. Disponível em: www.lahes.ufjf.br. 
14 LUNA, Francisco Vidal. “Estrutura da posse de escravos em Minas Gerais (1804)”. In: COSTA, Iraci del Nero 

da (org). Brasil: História Econômica e Demográfica. São Paulo: IPE-USP, 1986, p.163. 
15 TEIXEIRA, Adriano Braga. Material para exame de qualificação. Projeto: “Barbacena Colonial”: formação e 

consolidação sócio - econômica (1791-1822), 2006, pp. 59 e 60. 
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passando pela Semana Santa e findando no Domingo de Páscoa. O segundo é o Ciclo do 

Natal, que se inicia quatro domingos antes do 25 de Dezembro, quando começa o chamado 

Advento, período de preparação para a comemoração da “chegada do Senhor”. A autora 

relaciona a sazonalidade dos casamentos a estes períodos específicos do ano e realiza uma 

comparação entre os dados para os escravos com aqueles coletados para os forros da 

Candelária e os livres de Inhaúma (1817-1869).16 

 Lopes verifica uma baixa freqüência de casamentos no mês de março, tanto entre os 

escravos quanto entre os forros e livres. A explicação do fenômeno estaria ligada ao fato de o 

tal mês incluir de modo geral o período da Quaresma, tempo de abstinência e jejum 

“impróprio para a realização de ritos festivos”. O alto índice de casamentos no mês de maio 

estaria ligado ao fato de este ser um mês consagrado a Maria e, portanto, associado às noivas 

e ao matrimônio. No caso do mês de fevereiro a alta freqüência de uniões se daria devido à 

demanda reprimida pela Quaresma no mês posterior.17 

 Noutro ponto, a autora argumenta que a queda no número de enlaces no mês de 

outubro, não estaria ligada à religião (haja vista não ser o Advento, segundo ela, um período 

de interdição ao casamento), mas sim aos ritmos do trabalho. Ao analisar a freqüência dos 

casamentos segundo as estações do ano Lopes constata que os escravos se casavam sobretudo 

no inverno, quando a sua mão-de-obra era menos demandada, de acordo com os períodos de 

safra e entressafra da cana-de-açúcar. Os forros e livres não estariam tão sujeitos às 

imposições do mundo do trabalho, sendo privilegiados pelo seu estatuto jurídico diferenciado 

em relação aos cativos.18 

 Concordamos com a autora em diversos pontos, contudo gostaríamos aqui de destacar 

um ponto que, parece-nos, está apenas implícito em sua argumentação. O fato de que as 

diferenças no movimento sazonal de casamentos entre livres, forros e escravos representavam 

também a reiteração das hierarquias sociais. A análise de nossos dados relativos à Barbacena 

e a consideração de suas especificidades em relação às freguesias fluminenses nos ajudará a 

desenvolver melhor esta nossa hipótese.   

 Em primeiro lugar consideramos importante levar em conta as determinações das 

Constituições Primeiras acerca do sacramento do matrimônio. O Livro Primeiro, Título 

LXVIII, parágrafo 290 declara: 
                                                 
16 LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São Francisco 

Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de Janeiro (c.1800-c. 
1850). Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 
2006. p. 39 e 40. 

17 Idem, ibidem, p. 44. 
18 Id. Ibid. pp. 48-51. 
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Por direito é prohibido celebrar-se o Matrimônio com soelmnidade em certos 
tempos do anno, e o Sagrado Concílio Tridentino restringio este tempo do 
primeiro Domingo do Advento até o dia da Epiphania inclusivemente, e de 
Quarta-Feira de Cinza até a Dominica in Albis inclusivemente. E porque 
póde haver duvida sobre o que nos taes tempos se prohibe declaramos, que 
somente se prohibe a solemnidade, que consiste nas bênçãos nupiciaes, e 
levada a noiva a casa do noivo com acompanhamento, e na solemnidade do 
banquete. Porém, em nem-um tempo do anno é prohibido celebrar-se o 
Matrimônio de presente em face da Igreja, sem a dita solemnidade.19 
 

 O parágrafo 291 acrescenta que o casal que contraíssem o matrimônio num dos 

períodos de proibição deveria após este “vir receber as bênçãos nupiciaes à Igreja Parochial 

publicamente sob pena de serem evitados dos Officios Divinos, até obedecerem”.20 

 Percebemos, portanto, que oficialmente havia dois períodos anuais de proibição para a 

realização de casamentos com solenidade. O primeiro domingo do Advento (como já 

mencionado o primeiro de quatro domingos anteriores ao Natal) cai entre a última semana de 

novembro e a primeira de dezembro e a Epifania é celebrada no dia seis de janeiro. A Quarta 

de Cinzas data geralmente de fins de fevereiro e inícios de março, já o Dominica in Albis 

ocorre no domingo posterior ao da Páscoa. Esta data refere-se ao dia em que os recém-

batizados poderiam deixar de usar as vestes brancas após permanecerem com elas durante 

toda a Semana Santa.21 Tais regulamentos provavelmente faziam que houvesse uma maior 

concentração de casamentos nas épocas do ano em que estes poderiam ser realizados com 

solenidade. Afinal, os casais ou pelo menos parte deles deviam querer comemorar sua união e 

por outro lado deviam preferir não ter que retornar à igreja para receber as bênçãos nupiciais. 

 Nossos dados nos dão indícios de que a observância destes períodos influenciava na 

distribuição mensal dos casamentos de escravos e forros no Termo de Barbacena. Assim 

como no caso das freguesias investigadas por Janaína Lopes o pico do gráfico tanto para 

escravos quanto para forros se dá no mês de fevereiro (Quadros 01 e 02 e gráfico 03).22 Tal 

fenômeno está evidentemente ligado ao fato de o dito mês anteceder o período de interdição 

da Quaresma. Além de não estar muito distante do outro período de proibição de casamentos 

com solenidade, conforme determinado pelas Constituições Primeiras, que finda no início de 

janeiro. 

 

                                                 
19 Constituições Primeiras… Livro Primeiro, Título LXVIII, parágrafo 290. 
20 Ibidem, parágrafo 291. 
21 As informações acerca do Dominica in Albis foram retirados do site “Palabra de Dios”. Disponível em: 

http://www.caritaspanama.org/publicaciones/libros/ciclo_c_tiempo_de_pascua.htm 
22 O número de enlaces considerados para a construção dos gráficos e tabelas referentes aos meses e dias de 

casamento é de 732, a diferença para o total de registros, 764, ocorre porque desconsideramos os casamentos 
mistos e as uniões em que um dos cônjuges não teve seu estatuto jurídico identificado. 
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GRÁFICO 1: Distribuição % dos meses de casamento entre os 
escravos do Termo de Barbacena (1781-1821)
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Fonte: Registros de Casamento do Termo de Barbacena. AEAM. 

 
 

 
 

GRÁFICO 2: Distribuição % dos meses de casamento 
entre os forros do Termo de Barbacena (1781-1821)
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Fonte: Registros de Casamento do Termo de Barbacena. AEAM. 

 

O comportamento de libertos e cativos também se assemelha no tange a uma queda no 

número de enlaces no mês de março, período de início do Ciclo Pascoal. Há diferenças, 

porém, quando se observa o mês de abril, quando há um aumento no número de uniões entre 
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os escravos e uma queda entre os forros. O mês de abril marcava o fim de um período de 

proibição. Portanto, estava só em parte comprometido pela interdição. Assim verificamos que 

dos dois casamentos de forros realizados nesse mês ambos ocorreram após o Dominica in 

Albis. Dentre os 66 casamentos escravos realizados em abril 42 se realizaram na segunda 

quinzena, quando é mais provável que o período de proibição tivesse terminado. Dos 19 

realizados na primeira quinzena 11 ocorreram depois do Dominica in Albis e dos 08 que se 

realizaram antes deste dia 03 ocorreram após o Ciclo da Páscoa.23 Deste modo, notamos mais 

uma vez que a observância dos períodos apontados pela Igreja como de abstinência e ausência 

de festejos influenciava o quando casar para escravos e forros. 

Quanto ao mês de maio, que ainda hoje é relacionado ao casamento, mais uma vez 

forros e cativos apresentam comportamentos parecidos. Entre os libertos há um crescimento 

pouco expressivo em relação a abril e entre os escravos, embora o número de enlaces seja 

representativo, apenas se mantém quando comparado ao mês anterior. Em contraste com isso, 

Janaína Lopes observou picos nos índices de casamentos no mês Mariano tanto entre escravos 

quanto entre forros. No caso do Termo de Barbacena o pico, que não supera o de fevereiro, se 

dá em junho. Este parece-nos um aspecto que marcava a diferenciação de status e, portanto 

reiterava a hierarquia social. Sendo o mês de maio aquele que atrairia a preferência dos casais, 

é provável que ficasse, sobretudo, reservado aos livres, sendo restrita a possibilidade de 

libertos e cativos se casarem nesta época, o que também explicaria o significativo aumento do 

número de uniões de casais pertencentes aos estratos mais baixos da sociedade no mês 

seguinte. Ficamos, aqui apenas no campo das especulações, pois não coletamos dados acerca 

do comportamento dos livres da região no que tange a esta questão. 

                                                 
23  Os dias da Páscoa para anos dos séculos XVIII e XIX foram verificados através de um calendário perpétuo 

que traz as datas dos feriados móveis. O site é: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/4274/caleperp.htm. 
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GRÁFICO 3: Distrubuição dos meses de casamento entre os 
escravos e forros do Termo de Barbacena  (1781-1821)
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                     Fonte: Registros de Casamento do Termo de Barbacena. AEAM. (Ver Anexo 01 e 02) 

 

 Outra especificidade dos casais forros e escravos da região de Barbacena em relação 

àqueles das freguesias fluminenses diz respeito ao mês de dezembro. Após uma queda em 

outubro Lopes verificou um aumento no número de casamentos escravos em novembro e 

dezembro. O gráfico apresentado pela autora também mostra uma curva ascendente para estes 

meses no caso dos forros. 24 Conforme podemos observar através de nosso gráfico 3, em 

Barbacena, embora em novembro haja um número estável de enlaces em relação a outubro em 

dezembro a curva descende para o forros e ainda mais acentuadamente para os cativos. 

 Como vimos um dos períodos de proibição para o matrimônio segundo as 

Constituições Primeiras inicia-se no primeiro domingo do Advento, que pode cair na última 

semana de novembro ou na primeira de dezembro. Analisando os casamentos realizados no 

mês de novembro observamos, com a ajuda de um calendário perpétuo, que todos eles foram 

realizados antes do início do Advento, desta forma as ordenações temporais da Igreja parecem 

ser uma explicação plausível para a queda das uniões em dezembro. Casar-se neste período 

impediria o recebimento das bênçãos nupiciais e obrigaria o casal a retornar à igreja após o 

dia da Epifania para finalmente recebê-las. Talvez, os párocos da região investigada levassem 

a sério as regulamentações provindas do Sínodo da Bahia, tornando os períodos de proibição 

                                                 
24 LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos Op. cit. p. 46-48. 
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uma realidade a ser levada em conta pelos que pretendiam se casar, fossem livres, libertos ou 

cativos. 

 Se o comportamento de escravos e forros com relação aos meses de casar foi 

semelhante, não se pode dizer o mesmo a respeito da distribuição dos dias da semana em que 

ocorriam os desposórios.  

Para os escravos das freguesias de São Francisco Xavier, Jacarepaguá e para os 

escravos e forros da Candelária, Janaína Lopes constatou uma tendência à concentração dos 

matrimônios nos sábados e domingos. Segundo a autora: 

…essa dinâmica indica que o mundo do trabalho, a que tanto escravos como 
forros estavam submetidos, exigiam-lhes um melhor aproveitamento do 
tempo, sendo, portanto, conveniente a escolha dos finais de semana para o 
casamento. A escolha por um dia no meio da semana implicaria em 
interrupção do trabalho cotidiano para a celebração e quem sabe, até 
impossibilidade de comemoração pelo sacramento recebido.25 
 

No que tange ao comportamento matrimonial dos escravos nesta questão a argumentação de 

Janaína Lopes parece também, se aplicar aos cativos que se casaram no Termo de Barbacena 

entre 1781 e 1821. Conforme o gráfico 4, os casamentos entre escravos ocorriam 

principalmente aos domingos, o provável dia de folga. Embora o sábado não tenha sido um 

dos dias mais escolhidos – ficando abaixo de segunda, terça e quinta – os casamentos 

ocorridos nos fins de semana correspondem a 45,05% do total, enquanto os realizados nos três 

dias da semana mais procurados somam 40,95%. Assim, as imposições do mundo do trabalho 

deviam mesmo limitar a escolha dos casais cativos que resolviam se unir diante da Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos Op. cit. pp. 52 e 53. 
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Quadro 1: Dias da semana em que se casavam escravos e forros do Termo de Barbacena  

(1781-1821) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: Distribuição % dos dias da semana em  que 
se casavam os escravos e os forros do Termo de 

Barbacena (1781-1821)
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Tabela 1: Distribuição dos dias da semana em que se casavam os escravos do Termo de 

Barbacena, Minas Gerais (1781-1821) 
Dia # % 
Dom 261 38,05 
Seg 136 19,8 
Ter 72 10,5 
Qua 65 9,5 
Qui 73 10,65 
Sex 31 4,5 
Sab 48 7 

TOTAL  686 100 
 

Tabela 2: Distribuição dos dias da semana em que se casavam os forros do Termo de 
Barbacena, Minas Gerais (1781-1821) 

Dia # % 
Dom 06 13,04 
Seg 03 6,52 
Ter 12 26,08 
Qua 06 13.04 
Qui 08 17,4 
Sex 03 6,52 
Sab 08 17,4 

TOTAL  46 100 
 

Fonte: Registros de Casamento do Termo de Barbacena. AEAM. 
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Quanto aos forros, porém, notamos a predominância de casamentos realizados na 

terça-feira. Eles correspondem a 26,08% do total, ao passo que aqueles celebrados nos 

sábados e domingos juntos somam 30,44%. Acrescendo os enlaces ocorridos às quintas-

feiras, o segundo dia mais procurado, aos das terças temos 43,48%. O que explicaria a 

diferenciação do comportamento forro em relação ao escravo? Bem, o estatuto jurídico, 

possivelmente, dava aos libertos uma maior liberdade em relação aos ritmos do trabalho e é 

bem possível que eles quisessem demarcar tal distinção. Vejamos. 

 O domingo era um dia dedicado ao Senhor. Ou seja, o dia, por excelência, de reunião 

dos cristãos. Assim este era um dia comunitário e não apropriado para a realização do 

matrimônio, caso se quisesse colocá-lo em destaque. Janaína Lopes cita os resultados da 

pesquisa de Carlos Bacellar para Sorocaba. Este autor verificou que os livres desta região 

preferiam casar-se às terças antes que às sextas e domingos. Bacellar afirma: 

Se o fim-de-semana era normalmente reservado para diversas atividades, o 
matrimônio não era uma dessas. Os casamentos marcados fora do fim-de-
semana talvez visassem ressaltar a ocorrência da cerimônia, realizada em 
dias onde a vila, normalmente, estava esvaziada. Chamava-se, assim, maior 
atenção para o evento, informando à comunidade o novo status de casal 
alcançado pelos jovens noivos.26 
 

 Os forros buscariam, pois, se aproximar do comportamento dos livres em relação ao 

dia de se casar, buscando assim dar à sua cerimônia de casamento um ar de exclusividade. No 

caso dos libertos da Candelária isso se deu pela maior procura do sábado em relação ao 

domingo. Em Barbacena ocorreu pela escolha de se casar principalmente às terças-feiras, o 

que se aproxima do padrão encontrado por Bacellar para Sorocaba. Este ponto nos remete 

novamente ao nosso argumento de que a distribuição no tempo dos matrimônios de livres, 

escravos e libertos reiterava a hierarquia presente na sociedade, pois marcava a diferença 

entre seus estratos, além de ensejar aos forros uma oportunidade de marcar seu afastamento 

em relação ao cativeiro. Isto devia ser importante para eles, principalmente se considerarmos 

a sociedade colonial brasileira como contendo traços de Antigo Regime, assim como o faz 

Roberto Guedes Ferreira. Sendo assim, afirma o autor, “A passagem de um estamento ao 

outro é um nível de ascensão social, que em uma sociedade escravista, se associa à 

transposição jurídica da condição de escravo à de forro, de forro à de livre”.27 

 

                                                 
26 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e Sobreviver em uma vila colonial: Família e sociedade numa 

economia de abastecimento interno – Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São Paulo: USP/FFLCH, 1995. (Tese de 
Doutorado), p. 71.  Apud: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos Op. cit., Op. cit., p. 54. 

27 FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social. Porto Feliz, São Paulo, 
c. 1798-c. 1850. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2005. p. 68. (Grifo nosso). 
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Numa sociedade ‘em que a hierarquia derivada da escravidão se acoplava à 

estamental’28 o acesso a um estatuto jurídico superior não devia ser nada desprezível, devia, 

mesmo, ser algo a ser demarcado.  

No que tange ao casamento escravo, a ausência de exclusividade era ainda marcada 

por outro fator, o casamento coletivo. 

 Dos dezoito casais de escravos pertencentes ao Alferes Francisco Ferreira Armonde 

que constam do nosso banco de dados, apenas um não dividiu a mesma cerimônia com outros. 

Foi o casal Vicente Crioulo e Adriana Angola, que se uniram na quinta-feira, primeiro de 

maio de 1800.29 O casal acumula uma série de especificidades que torna distinto o dia de seu 

casamento. Além de terem uma cerimônia só para si casaram-se no mês de maio, associado ao 

sacramento do matrimônio e, como vimos um mês em que não encontramos um índice muito 

alto de casamentos escravos. Vicente e Adriana também se uniram num dia de semana, uma 

quinta-feira, mais um aspecto, que, provavelmente tornou a sua união mais evidente em 

relação à dos demais companheiros de cativeiro. Talvez o casal ou um dos dois tivesse um 

relacionamento diferenciado com o senhor, embora as peculiaridades envolvidas no dia de seu 

casamento possam ser apenas contingenciais. O fato é que os demais dezessete tiveram uma 

cerimônia dividida com mais um ou dois casais. Sendo que treze deles tiveram o enlace 

celebrado num domingo, um dia também envolvido num espectro de coletividade. 

  Os exemplos se multiplicam pela documentação. O Tenente Coronel Luiz Alves de 

Freitas Bello teve pelo menos 31 casais de escravos se casando em face da Igreja. Dez deles 

se casaram no mesmo dia, vinte e quatro de setembro de 1787, uma segunda-feira.30 Embora 

fosse um dia de semana que poderia colocar em evidência o ritual do matrimônio, a 

coletividade tirava dos casais a individualidade da ocasião. É bem possível que o casamento 

fosse coletivo em razão da necessidade do deslocamento dos escravos até a igreja ou porque 

se aproveitava a presença de um padre que pudesse celebrar o casamento na própria capela da 

fazenda, caso esta possuísse uma. A ocasião poderia mesmo ser uma ocasião de festa, de 

celebração, contudo os casais não se destacariam individualmente o que talvez demarcasse a 

fronteira entre a liberdade e a escravidão. 

 A distribuição dos casamentos de escravos e forros de Barbacena de acordo com os 

meses do ano e os dias da semana ajudou-nos a perceber o quanto a Igreja influía na decisão 

das pessoas de como utilizar seu tempo. O calendário litúrgico e as determinações das 

                                                 
28 FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social. Op. cit. 
29 Livro de Casamentos, Termo de Barbacena, Prateleira E/ Número 15, fl 134. AEAM. 
30 Livro de Casamentos, Termo de Barbacena, Prateleira E/ Número 15, fl 87 e 87v. AEAM. 
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Constituições Primeiras faziam com que certas épocas do ano fossem desfavoráveis ao 

matrimônio, limitando a escolha da data. Todavia, para além da observância religiosa, a 

posição de cada um na hierarquia social era também responsável pelas variações na escolha 

das datas para o casamento. Observamos que escravos e forros tinham do ponto de vista dos 

meses um comportamento semelhante ao passo que quanto aos dias da semana não. Isso, se 

comparado ao comportamento dos livres para a região de Sorocaba, indica uma disposição 

dos libertos no sentido de se afastar do mundo da escravidão. De fato, para os cativos os 

limites impostos à escolha do quando casar eram maiores, em vista de sua sujeição aos ritmos 

do trabalho e de sua dependência em relação ao senhor, que teria de consentir na união de 

seus casais escravos. 


