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RESUMO 

  

Ao longo do período moderno diversas foram as pessoas que no esteio das 

dinâmicas políticas, econômicas e culturais que envolveram o processo de expansão 

ultramarina cruzaram oceanos em busca de melhores condições de vida ou foram 

forçadas a residir em espaços longínquos. A pena de degredo foi uma das formas de 

deslocamento geográfico forçado mais largamente utilizado pela Coroa lusitana. 

Chegando a figurar mais da metade do total das condenações previstas nas instâncias 

jurídicas do reino, esta punição visava o afastamento de pessoas que de algum modo 

transgredissem as normas vigentes do local que haviam cometido o delito e seu envio 

para diferentes zonas do império. 

Na presente investigação temos como objeto de estudo o processo inquisitorial 

movido contra Maria Barbosa, uma mulher natural de Évora, filha de pais pardos forros 

e casada com um ourives, João da Cruz, que sob a acusação de delitos, sobretudo de 

feitiçaria e alcovitaria, percorreu diversos espaços do Atlântico impulsionada por essa 

pena. Partindo da sua trajetória buscamos analisar como os discursos e os instrumentos 

punitivos da Igreja, do Estado e da Inquisição agiram no intuito de garantir uma forma 

fixa de feminilidade no Antigo Regime e o modo como sua vivência entrava em conflito 

com esses discursos, subvertendo as próprias punições e revelando uma forma muito 

mais dinâmica e plural de ser mulher no período. 

 

Palavras-chaves: Degredo; inquisição; atlântico; trajetória 
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ABSTRACT 

 

Throughout the modern period, many were people that in the mainstay of 

political, economic and cultural dynamic that involved the overseas expansion process 

crossed oceans searching for better condition life or were forced to reside in outlying 

locals. The exile penalty was one of the ways of forced geographical displacement more 

used by the Kingdom of Portugal, being over half of all condemnations that were listed 

in kingdom legal entities. This punishment aimed the removal of people that transgress 

in some way local laws were they committed the crime and its send to different Empire 

Zones.  

 In this research, we have as study object the insiquitorial process moved against 

Maria Barbosa, a women birth in Évora, daughter of freed brown parents and married 

with a goldsmith, João da Cruz, that was accused for some crimes, among them mainly 

witchcraft and alcove, went through many Atlantic zones, driven by this penalty. 

Starting from her trajectory, we aim to analyze how the punitive speeches and 

instruments of the Church, State and Inquisition acted to ensure a fixed way of 

femininity in Old Regime and the mode how her experience was in conflict with these 

speeches, subverting her punishments revealing a form more dynamic and plural of 

being woman in this Period. 

 

Keywords: Exile. Inquisition. Atlantic. Trajectory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1609 o Bispo do Brasil, Dom Constantino Barradas, realizou uma visitação 

na cidade da Baía de Todos os Santos. Entre as pessoas denunciadas estava Maria 

Barbosa, mulher natural de Évora, filha de pais pardos forros e casada com o ourives 

João da Cruz. Na altura da visitação cerca de 64 pessoas se apresentaram, por conta 

própria ou intimadas pelo primaz, para depor contra ela. 

Maria Barbosa saiu da sua terra natal degredada para Angola pelo crime de 

feitiçaria, ao que parece pela justiça episcopal. Por continuar exercendo o mesmo delito 

e realizar alcovitaria teria sido açoitada publicamente no território africano e novamente 

foi sentenciada ao degredo, dessa vez, devendo cumpri-lo em Pernambuco, onde de 

acordo com as denúncias persistiu no “mau caminho”. 

No Brasil, as acusações apontam que ela percorreu diversos espaços da colônia: 

Recife, Ilha de Fernando de Noronha, Rio Grande, Paraíba e Salvador. Na altura em que 

foi iniciada a visitação do Bispo, todavia, Maria Barbosa já vivia há algum tempo na 

Bahia e as/os moradoras/es da terra emprenharam-se em descrever os feitiços e serviços 

de alcovitaria que exercia, destacando ainda sua condição de má cristã por “nunqua ir a 

missa”
1
, trabalhar aos domingos e dias santos; bem como por espancar o marido e 

desonrá-lo, dormindo com outros homens, chegando a declarar publicamente “que se 

quer dormir a quem se levar gosto
2
”.   

Como sentença, o prelado determinou que Maria Barbosa deveria cumprir 

penitência pública e ser mais uma vez degredada, seu destino agora seria as capitanias 

de baixo. Contudo, ela havia estabelecido relações com homens poderosos na colônia e 

indo o meirinho da igreja prendê-la, se escondeu na casa do então Governador do Brasil, 

Dom Diogo de Menezes, o qual de acordo com o prelado “a fauoreceu tanto que não 

somente impediu o castigo que a igreja lhe queria dar para emenda sua e exemplo da 

terra mas foi causa de preseruar em seus erros com mais liberdade”
3
.  

Enfurecido, o Bispo chegou a excomungá-la por três vezes, entretanto, Maria 

Barbosa declarava para quem quisesse ouvir “que não tinha deuer com excomunhões

                                                 
1
 ANTT: PT-TT-TSO-IL-28-3382, fl.11.  

2
 Ibidem, fl. 27. 

3
 Ibidem, fl. 3.                                                     
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nem com ministros da Igreja”
4
.  

Diante das intervenções do governador e do pouco caso que Maria Barbosa fazia 

das excomunhões, o pontífice encaminhou suas culpas para o Santo Ofício de Lisboa e 

em 1611 conseguiu prendê-la e remetê-la para o Tribunal inquisitorial, onde a julgaram 

por proposições heréticas.  

 Foi a partir do processo gerado pelo Tribunal do Santo Ofício que conseguimos 

ter acesso à trajetória desta mulher que impulsionada pela pena de degredo percorreu 

diversos espaços do Atlântico. 

Ferramenta da centralização do poder monárquico e suporte da reação católica 

na Contra Reforma, a Inquisição, era uma instituição jurídica ligada diretamente tanto 

ao Rei quanto ao Papa, e foi estabelecida em Portugal em 1536 pela bula Cum ad nihil 

magis de Paulo III, num momento marcado pela contestação aos dogmas da Igreja pelo 

protestantismo – que nessa altura já se fazia sentir por toda Europa –, bem como pela 

desconfiança em torno das/os recém convertidas/os, encaradas/os como grande ameaça 

a pureza católica e a autoridade régia, após o monarca D. Manuel, ter decretado a 

expulsão de pessoas de religião judaica e islâmica da terra lusitana (1496) caso não se 

convertessem ao catolicismo dentro do prazo estabelecido pelo Rei
5
, que visando um 

enlace matrimonial, a fim de estabelecer acordos políticos e econômicos com a Coroa 

espanhola, consolidou a unificação religiosa do reino sob a égide do catolicismo. 

Nesse cenário de eliminação da heterogeneidade religiosa, Igreja, Coroa e 

Inquisição atuaram no intuito de assegurar a manutenção da ortodoxia entre homens e 

mulheres desde a vida pública até seus pensamentos mais íntimos, disciplinarizando 

seus comportamentos e visões de mundo, tanto em Portugal quanto nos seus domínios 

ultramarinos, como Brasil e Angola, espaços que apesar de não ter existido um Tribunal 

do Santo Ofício – o único criado no “além-mar luso” funcionava em Goa (1560) – suas 

ações não deixaram de se fazer sentir, ocorrendo por intermédio da jurisdição do 

Tribunal de Lisboa que: encarregava Bispos, Vigários ou religiosos locais de realizarem 

diligências, inquéritos e autos; realizava visitações esporádicas de agentes do reino 

especialmente nomeados para o efeito; e estabeleceu, sobretudo ao longo do século 

XVII, uma rede de funcionários residentes no território, a exemplo dos familiares e 

                                                 
4
 Ibidem, fl. 4. 

5
 O decreto de expulsão foi emitido em 5 de dezembro de 1496, mas deveria se tornar efetivo em outubro 

do ano seguinte. Até lá as/os judias/eus e mouras/os teriam 10 meses para abandonar o reino ou se 

converter ao catolicismo, sob pena de morte e confisco de bens. PEREIRA, A. M. S. . A Inquisição no 

Brasil. Aspectos da sua actuação nas Capitanias do Sul (de meados do séc. XVI ao início do séc. XVIII). 

Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2006. 
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comissários. No mais, autoridades eclesiásticas poderiam encaminhar para o Santo 

Ofício casos iniciados em suas jurisdições que levantassem suspeita de heresia, como 

ocorreu na ação movida pelo Bispo Barradas contra Maria Barbosa.  

Embora o rol de delitos pertencentes à alçada do Santo Ofício seja numeroso: 

sodomia, fornicação, bigamia, feitiçaria, criptojudaismo
6
, luteranismo, entre outros, os 

estudos sobre o Tribunal privilegiaram, durante muitos anos, a abordagem aos cristãos 

de origem judaica – considerados por grande parte da historiografia motivo primeiro 

para a introdução da Inquisição em Portugal. No entanto, com o desenvolvimento dos 

estudos relativos às práticas culturais que desde a década de 1980 tem vindo a 

conquistar adeptos no Brasil, foi possível assistir a um alargamento nas investigações 

brasileiras sobre as ações inquisitoriais, e pesquisas que até então estavam mais 

centradas na relação entre o Tribunal e os cristãos-novos judaizantes, passaram a se 

diversificar, apresentando uma grande variedade de temas e personagens que vão desde 

os desvios sexuais; a religiosidade; o cotidiano; as mulheres; as/os indígenas; 

africanas/os; até o funcionamento do Santo Ofício e seus mecanismos punitivos
7
. 

No domínio do degredo, é importante destacar os trabalhos pioneiros de Geraldo 

Pieroni: Vadios, Heréticos e Bruxas: os degredados portugueses no Brasil-colônia 

(1991); Laura de Mello e Souza: Inferno Atlântico: Demonologia e colonização, séculos 

XVI-XVII (1993); e Emanel Araújo: Vida nova a força: degredados em Salvador no 

século XVI (1998). Obras que empenhadas em analisar as relações entre degredo e 

colonização valeram-se de documentações inquisitoriais diversas, como Regimentos, 

listas de autos de fé, conjuntos de processos, livros de denúncias e visitações. 

Diferente das pesquisas citadas acima, não temos como objeto de estudo o 

degredo, nem utilizamos diversas fontes inquisitoriais. Nos amparamos no método de 

redução de escala, que principalmente após a gênese dos estudos da micro-história 

italiana (1960), possibilitaram uma diversificação nos níveis de escala de observação, 

gerando novas perspectivas de análise como as trajetórias, as biografias e os estudos de 

                                                 
6
 Prática exercida por alguns judeus que apesar de conversos ao catolicismo – denominados de cristãos-

novos – continuaram a seguir a lei de Moisés ocultamente 
7
 PEREIRA, Ana Margarida; REIS, Adriana Dantas. A Inquisição no feminino. Mulheres, religião e 

poder na América colonial. In: Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: história e historiografia, 

2011, Salvador. Livro de Resumos. Feira de Santana: Editora da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, 2011. 
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caso
8
, e tomamos o processo de Maria Barbosa como espinha dorsal da nossa 

investigação. 

Convém destacar, todavia, que um processo inquisitorial não é um conjunto 

homogêneo de informações, sua trama possui peças variadas que incluem produções de 

diversas pessoas em temporalidades e espaços por vezes distintos. Fontes como estas 

são compostas por: pareceres de funcionários; denúncias; confissões; documentos 

resultantes de ações jurídicas iniciadas em outras instâncias, nas quais são arguidas 

testemunhas em número variado; relação de bens confiscados pelo tribunal; libelos 

acusatórios; interrogatórios, que de acordo com os Regimentos inquisitoriais deveriam 

ocorrer em três seções: na primeira a/o acusada/o seria perguntada/o por sua genealogia; 

na segunda era perguntada/o, in genere, por suas culpas; e na terceira, in specie, a 

inquirição ocorria baseada nas denúncias
9
.  

Através desse verdadeiro “dossiê” são revelados numerosos aspectos da vida 

cotidiana que permitem reconstruir a vivência de pessoas comuns omitidas durante 

muitos anos pela historiografia – como a de Maria Barbosa. Conhecê-las é, nas palavras 

de Sonia Siqueira, “poder restituir à História a linhagem das experiências humanas que 

mais diretamente nos interessam – aquelas que possibilitam as nossas”
10

. 

Não obstante, além de nos interessar pela trajetória de Maria Barbosa, a leitura 

do processo nos levou a interrogar os mecanismos punitivos em Portugal no período 

moderno, sobretudo o degredo, assim como o estatuto jurídico feminino e a inserção das 

mulheres no espaço ultramarino. Questões que se converteram nas seguintes 

problemáticas: como eram os cenários dos locais que Maria Barbosa viveu? O que 

permitiu sua reincidência em vários crimes por tantos espaços? Como funcionava a pena 

de degredo? Existia algum tipo de controle sobre as/os degredados/os quando chegavam 

no além-mar?  Existiam diferenciações no modo como homens e mulheres eram 

encarados pelos tribunais? Qual é o estatuto jurídico da mulher no Antigo Regime 

lusitano? 

A partir delas, traçamos o objetivo de analisar como os discursos e os 

instrumentos punitivos da Igreja, do Estado e da Inquisição agiram no intuito de garantir 

                                                 
8
 REVEL, Jacques. Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora Fundação 

Getulio Vargas. 1998; VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da história: micro-história. Rio 

de Janeiro: Campus, 2002; GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um 

moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
9
 VAINFAS, op. cit., p. 100-101. 

10
 SIQUEIRA, Sonia Aparecida (ed.). Confissões da Bahia (1618-1620). 2ª ed. Coleção Videlicet. João 

Pessoa: Ideia, 2011, p. 18. 
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uma forma fixa de feminilidade no Antigo Regime e o modo como a vivência de Maria 

Barbosa entrava em conflito com esses discursos, subvertendo as próprias punições e 

revelando uma forma muito mais dinâmica e plural de ser mulher durante o período. 

Para examinar esses discursos e mecanismos punitivos se fez necessário recorrer 

às legislações régias em vigor: Ordenações Manuelinas (1521)
11

 e Ordenações Filipinas 

(1603)
12

; as Constituições do Arcebispado de Évora do ano de 1565
13

, onde são 

estipuladas as diretrizes que regiam os tribunais eclesiásticos; e a literatura produzida 

por religiosos e juristas do período, consultadas através de obras bibliográficas como: 

SALISBURY, Joyce E. Pais da Igreja, virgens independentes. São Paulo: Página 

Aberta, 1995 e HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas. As bemaventuranças da 

inferioridade nas sociedades de Antigo Regime. São Paulo: Annablume, 2010. 

Como metodologia básica para o desenvolvimento da pesquisa empregamos 

também a análise qualitativa, ancorada na leitura de gênero. Categoria de análise, que 

passou a ser empregada na História à medida que intelectuais feministas ligadas ao pós-

estruturalismo e a denominada Nova História ou História Sociocultural, 

problematizaram as determinações biológicas implícitas no termo sexo e buscaram um 

conceito que abrangesse as dimensões psicológicas, sociais e culturais da feminilidade e 

da masculinidade. Trata-se de uma abordagem que entende que os discursos das 

instituições, normas, leis e políticas de uma sociedade em um determinado período são 

constituídas por representações de feminino e masculino, que ao mesmo tempo 

produzem e ressignificam essas representações
14

. Nesta seara, autoras como Natalie 

Davis
15

 e Judith Butler
16

 foram essenciais na formulação de questões e hipóteses 

relativas ao objeto de estudo. 

                                                 
11

  Ordenações Manuelinas. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p300.htm>. 

Acesso em 10 dez. 2018. 
12

 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Ordenações Filipinas, vols. 1 a 5; Rio de Janeiro. 1870. Disponível 

em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/or denacores.htm>. Acesso em: 30 out 2018. 
13

 Consituições do arcebispado Deuora nouamente feitas por mandado do illustrissimo & reuerendissimo 

señor dom Ioam de Mello arcebispo do dito arcebispado, &c.. – Euora: em casa de Andre de Burgos, 

1565. – [8], Ixxxviij, [4] f. ; 2°. BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL: 

http://purl.pt/13348/6/#/164 . 
14

 Ver entre outras obras: SAMARA, Eni de Mesquita; SOHIET, Raquel e MATOS, M. Izilda S. de. 

Gênero em debate. Trajetórias e perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo: EDUC, 1997.; 

SCOTT, J.W. . Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Traduzido pela SOS: Corpo e 

Cidadania. Recife, 1993.; Idem. Prefácio a Gender and Politics of History. Cadernos Pagu, (3), São 

Paulo, 1994, p. 11-27. Disponível em: <http://www.pagu.unicamp.br/node/42>. Acesso em: 16 de março 

de 2017. COELHO, Carolina M. S. . Gênero: teoria e política. Revista de História (UFES), v. 1, p. 13-27, 

2009. 
15

 DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França Moderna. 2. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2001. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p300.htm
http://purl.pt/13348/6/#/164
http://www.pagu.unicamp.br/node/42
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A forma que escolhemos para melhor estruturar este trabalho compreende dois 

capítulos. No primeiro: O Atlântico percorrido por Maria Barbosa, como o próprio 

título indica, procuramos traçar a trajetória de Maria Barbosa – nos limites do que o 

processo nos permite ter acesso –  pelos espaços que viveu: Portugal, Angola e Brasil, 

num esforço de contextualizá-la em cada um deles. Aqui, foi necessário sanar as 

diversas lacunas que a documentação apresenta, sobretudo a nível temporal, nos 

atentando a indícios, como sua idade, pessoas ligadas a sua rede de relações e o 

cruzamento dessas informações com outras fontes, como as cartas do governador D. 

Diogo de Meneses enviadas para o Rei durante sua gestão (1608-1612)
17

, além de todo 

um corpo bibliográfico voltado para aspectos culturais, sociais e econômicos entre os 

séculos XVI e XVII.  

O segundo capítulo, intitulado: Entre a terra e o mar, a transgressão, nos 

propomos a desdobrar grande parte das problemáticas formuladas em dois tópicos. No 

primeiro, buscando analisar como o estatuto jurídico feminino no período moderno foi 

fundamentado e como ele produzia diferenciações no modo como as instâncias jurídicas 

encaravam a execução de certas infrações e a distribuição e aplicação de penas entre 

homens ou mulheres. E no último, visamos a partir da análise da pena de degredo 

interpretar o que permitiu as reincidências de Maria Barbosa e o modo como ela se 

inseriu nos espaços ultramarinos. 

Por fim, é importante assinalar que a transcrição dos documentos foram 

realizadas a partir da edição semidiplomática, no intuito de preservar a historicidade da 

linguagem e da escrita. Proposta, que interfere o mínimo possível no texto do 

manuscrito, desenvolvendo as abreviaturas, as interpolações e a separação ou junção de 

palavras
18

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
16

 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2017. 
17

 GARCIA, Rodolfo. Correspondência do Governador D. Diogo de Meneses (1608-1612). In.: Anais da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume LVII. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Ministério da 

Educação, 1939. 
18

 ANDRADE, Elias Alves de. Estudo paleográfico e codicológico de manuscritos dos séculos XVIII e 

XIX: edições fac-similar e semidiplomática. São Paulo: USP, 2007. 
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1 O ATLÂNTICO PERCORRIDO POR MARIA BARBOSA  

 

 

(...) he publico em todas as partes que he grande feiticeira 

e como essa andou correndo muita parte do mundo pella botarem fora de toda 

a parte onde hia assy de pernambuco como do Rio grande, e da ilha de fernam 

do Noronha, e de Angola, e da cidade de Euora 

 

Manoel Borges, 1613
19

 

 

 

1.1 PORTUGAL 

 

 O conjunto de informações e datas que constam no processo de Maria Barbosa, 

como a idade de aproximadamente 50 anos que disse possuir na sessão interrogatória de 

genealogia realizada na Casa do Despacho da Santa Inquisição em novembro de 1613, 

nos permite considerar que ela nasceu em Évora, cidade localizada no Alentejo, região 

centro-sul de Portugal, a partir da metade do século XVI. Além disso, é sobretudo 

através dessa praxe inquisitorial interessada em esquadrinhar a procedência social e 

progênie das/os acusadas/os que conseguimos ter acesso a pequenos fragmentos de 

informações acerca da sua vivência na terra lusitana.  

Filha de Antonia Barbosa e do almocreve Belchior, ambos pardos e forros, 

Maria Barbosa provavelmente já nasceu livre e não herdou o estatuto jurídico dos pais 

que remetia a escravidão, na descrição das autoridades eclesiásticas e das/os 

denunciantes sua identificação estreitava-se de forma fluida entre os termos: parda, 

mulata e em menor medida baça.  

Os laços familiares que envolveram sua vida revelam-se bastante parcos e 

marcados pelo dissabor da perda. Não chegou a conhecer os avós, nem sabia da 

existência de tias e tios, mas declarou ter convivido com duas irmãs, embora já falecidas 

na altura, Constança Soares, que era casada com João Lopez; e Joanna, casada com 

Antonio Lourenço. Comprometida com o ourives João da Cruz, não sabemos se Maria 

Barbosa casou com ele no Reino, em Angola ou mesmo no Brasil, mas sabemos que 

quando o conheceu era viúva. Havia tido um primeiro casamento com Andre Duarte em 

Évora, com quem teve dois filhos que morreram com pouca idade.  

                                                 
19 Testemunha chamada a depor pelo Vigário Geral, o cônego Bartolomeu de Vasconcellos, acerca de 

uma denunciação que deu o promotor da justiça eclesiástica contra Maria Barbosa na cidade de Salvador. 

ANTT: PT-TT-TSO-IL-28-3382, fls. 140-141. 
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Na Sé da cidade, principal núcleo fornecedor de toda cartilha doutrinária do 

catolicismo entre as/os moradoras/es, foi batizada, ao que parece na tenra infância 

conforme costume do Reino, sendo seus padrinhos Domingos Rozado, já defunto, e 

Marquesa Fernandez. Lembra ter sido crismada também na mesma Sé pelo arcebispo 

Dom João de Mello e sempre cumprir com as obrigações de cristã se confessando, 

sacramentando e ouvindo missas e pregações. Seu conhecimento acerca dos 

ensinamentos religiosos revelados ao inquisidor, contudo, limitavam-se ao “padre 

nosso, E a Aue maria, E o Creo em Deos padre”, que proferiu depois de se “presignar” e 

benzer ao fim da sessão interrogatória. Realidade não muito diversa da instrução 

religiosa de grande parte da população portuguesa no período quinhentista como será 

possível observar adiante, na nossa tentativa de visualizar de forma mais ampla essa 

“fatia da vida” de Maria Barbosa através do seu contexto.  

Por volta da década de 1550, as conquistas territoriais no ultramar, seguidas à 

sombra de uma série de acordos diplomáticos com o papado que asseguravam ao 

monarca português o direito de subjugar territórios e bens de sarracenos e pagãos, 

escravizando-os e empenhando-se ao máximo para convertê-los “à verdadeira fé” – o 

cristianismo –
20

, vinham se alargando e Portugal já englobava um imenso império 

difundido pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, por onde cruzava uma grande 

quantidade de pessoas e uma intensa rede comercial de metais preciosos, marfim, 

tecidos, alimentos, madeiras e escravas/os, que ancoravam nos principais portos sob seu 

poderio. 

No Reino, o império luso de então refletia-se numa Lisboa, eixo político-

econômico metropolitano, enriquecida e que encontrava-se crescendo 

demograficamente, como atestaram alguns cronistas. Garcia Resende, homem da corte, 

em 1554, por exemplo, contemplava: “Lisboa vimos crescer / em povos e em grandeza / 

e muito se nobrescer / em edifícios, riqueza / em armas e em poder. / Porto de trato nom 

ha tal, / e terra nom tem igual / nos frutos, nos mantimentos [...]”
21

. Para o rendeiro das 

sisas João Brandão de Buarcos sua importância também era incomparável: “na 

monarquia do mar Oceano e suas ilhas, na bondade do sítio e na variedade das cousas 

                                                 
20

 BOXER, Charles. O Império Colonial Português (1415-1825). Edições 70. Lisboa. 1977, p. 44 
21

 Garcia de Resende, “Miscelânea” (1554), Livro das obras de Garcia de Resende, p. 571-572 Apud  

FONSECA, Jorge. Escravos e Senhores na Lisboa Quinhentista. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 

2010, p. 80. 
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que cada hora nela se vêem e na abundância de mercadorias que a ela acodem, não tem 

par e excede todas as cidades do mundo”
22

.  

A grandiosidade da cidade em termos econômicos e de desenvolvimento urbano 

ao longo do século XVI esteve intimamente atrelada ao dinamismo que o processo 

expansionista desencadeou, principalmente no tocante ao tráfico e a posse de 

escravizadas/os oriundas/os da África Subsaariana. Nas palavras de Jorge Fonseca, 

Lisboa era “a porta de entrada” do comércio negreiro destinado não só a Portugal, mas 

também a outros reinos europeus, além de ter funcionado, entre os séculos XVI e XVII 

como sede financeira e administrativa do tráfico destinado às Américas
23

. No mais, a 

capital contava com a maior concentração de cativas/os no Reino exercendo as mais 

diversas atividades nas vias públicas. 

A população lisboeta que no ano da conquista de Ceuta (1415) estimava-se 

corresponder a cerca de sessenta mil habitantes, por volta de 1551, de acordo com o 

recenseamento realizado pelo contemporâneo Cristovão Rodrigues de Oliveira, atingiu a 

quantidade de cem mil pessoas, e dessas, quase 10% eram escravas/os
24

. Em áreas 

demograficamente menores, com proporções que rondavam em torno de um quinto ou 

menos, como o Algarve, principal região cerealífera abastecedora do Reino, as/os 

escravas/os constituíam também aproximadamente 10% da população no limiar do 

século, assim como em Évora, considerada a segunda maior cidade portuguesa, que 

embora distante da costa, era local de escolha para estadas prolongadas da corte durante 

o período, fator que impulsionou um rápido desenvolvimento urbano na terra, 

originando a construção de palácios, igrejas, solares, universidade, conventos, entre 

outros edifícios notáveis erigidos, sobretudo, nas proximidades do Paço Real e da Sé
25

. 

Para o restante do Alentejo, porém, a população escrava correspondia a 

aproximadamente 5%
26

. 

Ainda que as porcentagens não revelem números exorbitantes e, vale reforçar, 

que os dados auferidos não passem de estimativas processadas dentro das limitações da 

época, não só as/os escravas/os, mas também a população negra liberta e livre 

                                                 
22

 João Brandão, “Magestade e grandezas de Lisboa em 1552”, Arquivo Histórico Português, v. XI, p. 

240. Apud FONSECA, op. cit., p. 80.  
23

 Ibidem, p.113. 
24

 CALAINHO, Daniela Buono. Metrópole das Mandingas: religiosidade negra e inquisição portuguesa 

no antigo regime. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 54. 
25

 SIMPLÍCIO, Maria Domingas V.M.. Évora: Algumas Etapas Fundamentais na Evolução da Cidade até 

ao Século XVI. Évora: Câmara Municipal de Évora, 1992, p. 15-16. 
26

 Entre as seis comarcas que o Reino encontrava-se organizado, a população negra era menos expressiva 

nas regiões de Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, e Beira. Ver: CALAINHO, op. cit., p. 284.  
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integravam uma das principais forças de trabalho nos espaços urbanos da metrópole e 

muitos naturais e visitantes estrangeiros encaravam este cenário com grande incômodo e 

espanto. Foi o caso do erudito flamengo, Nicolau Cleonardo, que numa das suas cartas 

relatou: “Os escravos pululam por toda a parte. Todo serviço é feito por negros e 

mouros cativos. Portugal está a abarrotar com essa raça de gente. Mal pus o pé em 

Évora, julguei-me transportado a uma cidade do inferno: por toda parte, topava 

negros”
27

. O já mencionado cronista Garcia de Resende, por sua vez, não escondia o 

temor dessa realidade nos seus escritos: “Vimos muito espalhar/portugueses no 

viver,/Brasil, ilhas povoar,/e às Índias povoar,/natureza lhes esquecer/ vemos no Reino 

meter/tantos cativos crescer/ e irem-se os naturais,/ que se assim for, serem mais/eles 

que nós, a meu ver”
28

. 

Símbolo de status e poder na sociedade portuguesa, apesar das/os escravas/os 

estarem presentes em farta quantidade nas casas da nobreza, dos funcionários régios e 

das instituições religiosas executando, principalmente, funções domésticas, pessoas de 

posições sociais menos abastadas usufruíam dos seus serviços de forma mais diversa e 

profusa.   

Maria Barbosa e sua família viveram num cenário em que a mão de obra escrava 

era utilizada largamente nas cidades e vilas mais importantes do Reino, em vários casos 

ao lado da mão de obra livre e branca, como fonte de renda para pequenas/os 

proprietárias/os. As/os denominadas/os “negras/os de ganho” eram por vezes a única via 

de sobrevivência dessas/es senhoras/es que recebiam parte ou a totalidade dos 

rendimentos obtidos nas numerosas tarefas que suas/seus cativas/os realizavam, fosse 

para elas/es próprias/os ou para terceiros. Relação que permitia as/os escravizadas/os 

alguma margem para comprar a alforria e ascender socialmente, por vezes inclusive 

exercendo o mesmo ofício.  

Muitos escravos trabalhavam descarregando ou carregando embarcações; 

operavam na construção civil; vendiam carvão e palha para as casas; atuavam de 

maneira corrente como almocreves e barqueiros transportando mercadorias ou pessoas 

pelas estradas e rios que ligavam as regiões lusitanas; eram pescadores, caiadores e até 

mesmo exerciam funções especializadas, na posição de ajudantes e com possibilidade 

de atingir o nível de mestres, como: ferreiros, sapateiros, alfaiates e curtidores. Entre as 

                                                 
27

 CALAINHO, op. cit., p. 31. 
28

 Garcia de Resende, “Miscelânea” (1554), Livro das obras de Garcia de Resende, pp. 571-572 Apud 

Ibidem, p. 56. 
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mulheres negras, destacavam-se os serviços de limpeza e o comércio ambulante. 

Copiosas escravas e forras carregavam os dejetos das casas em recipientes chamados de 

canastra para serem jogados ao mar; espalhavam-se pelas margens dos rios lavando 

roupas; abasteciam as casas com água das fontes municipais; e apregoavam pelas ruas 

da cidade a venda de uma grande variedade de alimentos: peixes, frutas, doces, 

legumes, mariscos, cuscuz, pão
29

. Além disso, não era menor a quantidade daquelas que 

uniam o “meretrício” a estas funções, seja por conta própria, tal qual mulheres libertas, 

livres e brancas pobres recorriam como uma forma de subsistência, ou a mando das/os 

senhoras/es, que em muitos casos viam neste negócio uma forma de se beneficiar 

duplamente, através do pagamento e das/os filhas/os que as relações poderiam gerar
30

.  

No campo as/os escravas/os eram utilizadas/os em menor escala na agricultura e 

pecuária, devido às condições de cultivo geralmente pobres do Reino
31

, que não 

permitiam uma produção que atendesse plenamente o consumo nacional – com exceção 

de frutas, vinho e sal, únicos artigos cuja produção chegava a níveis excedentários, 

embora modestos
32

 – e o desequilíbrio na densidade populacional que marcavam o norte 

e o sul do território
33

, tornando sua mão de obra necessária apenas em algumas regiões 

ao sul, como o Alentejo e Algarve, que possuíam uma maior extensão de cultivo e uma 

baixa densidade populacional. Nestas áreas, a economia baseava-se principalmente na 

produção de trigo, frutas, vinhas e oliveiras, e as/os cativas/os executavam tarefas nas 

colheitas, desbravamento dos campos, guarda de rebanhos e manufaturas. Ao norte, 

com regiões de menor extensão de cultivo e alta densidade populacional como: Ente-

Douro e Minho e Beira interior, trabalhadoras/es livres contratadas/os a baixos salários 

eram consideradas/os mais atrativas/os
34

.  

O uso da mão de obra escrava no território português em atividades urbanas e 

rurais é um fenômeno detectável desde antes da sua constituição enquanto reino 

                                                 
29

 CALAINHO, op. cit., p. 58-60. 
30

 FONSECA, op. cit., p. 278. 
31

 De acordo com Charles Boxer “Dois terços do solo português são demasiado rochosos, escarpados ou 

pedregosos para serem cultivados ou então o solo é tão pobre que não permite senão colheitas incertas e 

inferiores”. BOXER, op. cit., p. 27. 
32

 COATES, Timothy J. Degredados e Órfãos: colonização dirigida pela coroa no império português. 

1550-1755. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, 

p. 38. 
33

 Segundo Coates esse padrão está ligado a fatores geográficos de maior ou menor infertilidade do solo, 

mas também a incorporação do território lusitano durante a reconquista sobre os mouros conduzida no 

sentido norte-sul e o modelo latifundiário de contorno medieval adotado no sul ao longo desse processo 

pela Coroa, que transferiu vastas propriedades para a Igreja, para ordens militares, a nobreza e cidades, 

cujo resultado foi a existência de propriedades extensas e improdutivas em que os proprietários estavam 

ausentes e propunham arrendamentos de curta duração. Ibidem, p. 37-39.    
34

 Ibidem, p. 56-57. 
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unificado. A Península Ibérica era abastecida por cativas/os islâmicas/os tanto pelo 

comércio no mundo mediterrâneo quanto pela guerra contra os mouros na península e 

no norte de África. No entanto, existiam escravas/os das mais diversas origens 

geográficas e religiosas, sobretudo na Espanha: gregos, caucasianos, sardos, russos
35

, 

entre outros, cujo tráfico era conduzido, principalmente, por genoveses e venezianos.  

Com o avanço do processo expansionista essa atividade se intensificou e 

ampliou profundamente. Já nas praças marroquinas os portugueses trocavam 

escravas/os, ouro e outros artigos provindos do interior do continente por manufaturas 

de cobre, tecidos e cavalos, mas foram com as expedições direcionadas para a costa 

ocidental africana que a Coroa conseguiu estabelecer pontos mais próximos de 

negociação com mercadores e chefes das comunidades locais – muito embora nunca 

tenha conseguido penetrar efetivamente o mercado interno –  por intermédio de ações 

missionárias e agentes como os lançados, tangomãos ou pombeiros
36

, levando a entrada 

de milhares de africanas/os no Reino de várias procedências. 

No ano de 1587, em obra do padre Blatazar Teles é registrado que um 

missionário jesuíta procurando atrair à doutrinação cristã “os negros e mais gente preta” 

de Lisboa mencionou a existência de vinte nações. Conforme sua tática: “cada Domingo 

sairiam à doutrina cinco nações, e como eram por todas vinte, as que então havia em 

Lisboa ficavam no mês caindo um Domingo para a doutrina e três domingos e os dias 

santos lhe ficavam livres para suas recreações”
37

.  

De um modo geral, informações mais específicas quanto à origem geográfica ou 

étnica das/os escravizadas/os provenientes da África subsaariana que desembarcavam 

em solo lusitano são bastante imprecisas, visto que nem sempre a documentação ligada 

à operacionalização do tráfico ou a inserção das/os cativas/os em Portugal se refira a 

estes aspectos, predominando designações como: preta/o e negra/o, quer fossem 

provenientes de África ou nascidas/os no Reino, e parda/o, mulata/o ou baça/o, para 

sinalizar, sobretudo, a natureza intermediária entre negras/os e brancas/os
38

. 

                                                 
35

 CALAINHO, op. cit., p. 42. 
36

 Esses intermediários, em sua maioria degredados, negros livres ou escravos de confiança, e em menor 

medida comerciantes portugueses, foram utilizados com o intuito de ter acesso a um melhor 

conhecimento das novas terras que se abriam aos olhos dos portugueses, não só visando adentrar o 

comércio escravagista, mas também para conquistar territórios. Ibidem, p. 55. 
37

 REGINALDO, Lucilene. “África em Portugal”: devoções, irmandades e escravidão no Reino de 

Portugal, século XVIII. HISTÓRIA, São Paulo, 28 (1): 2009, p. 293. 
38

 As proximidades e diferenciações entre essas classificações durante os séculos XVI e XVII têm sido 

tratadas de forma muito superficial pela historiografia, a existência delas, no entanto, indiciam que 

estavam permeadas por condições sociais específicas ou complexas. Ver: REIS, Adriana Dantas. Pardos 

http://lattes.cnpq.br/9189881021273883
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Investigações recentes, contudo, têm apontado que os principais mercados fornecedores 

de escravas/os do Império Português entre a metade do século XV e grande parte do 

século XVI foram as feitorias de Arguim, São Tomé e Cabo Verde que atuavam como 

aglutinadoras do tráfico oriundo da Alta e Baixa Guiné
39

. Embora a entrada de centro-

africanas/os como escravizadas/os na metrópole seja atestada desde o século XV, a 

partir das últimas décadas do século XVI e início do século XVII, o grosso do trato se 

deslocou paulatinamente para o Congo e Angola, e desde então as etnias que pertencem 

ao grupo linguístico banto passaram a constituir, de acordo com Didier Lahon, 

provavelmente o maior contingente de escravizadas/os introduzidas/os em Portugal até 

meados do século XVIII
40

. 

A dominante comercialização e presença de escravizadas/os da África 

subsaariana no Reino, no entanto, não atravancou o interesse lusitano no tráfico em 

locais como o norte de África, Ásia e América. Em estudo realizado por Jorge Fonseca 

sobre escravidão em Lisboa no século XVI é evidenciado que as/os mouras/os 

continuaram a ser obtidos em abundância ao longo do período através do comércio ou 

saque nas praças marroquinas, e que centenas de indianas/os e em menor medida 

chinesas/es, japonesas/es e ameríndias/os foram levadas/os para o território 

metropolitano nas embarcações saídas do Brasil e das regiões orientais tocadas pela 

influência portuguesa
41

.  

Pertencentes a universos culturais diversos e socialmente distintos, essa 

população escrava que se formou em Portugal no decurso do período Moderno, logo 

incorporou o rol das/os recém-covertidas/os ao catolicismo que se somou as/os 

mouriscas/os
42

 e cristãs-novas/os, após a consolidação da unificação religiosa no reino 

(1496). 

A integração ao cristianismo de todo esse contingente populacional, 

forçadamente convertido ou não, deveria ocorrer com base nos preceitos da Igreja, 

                                                                                                                                               
na Bahia: casamento, cor e mobilidade social, 1760-1830. PERSPECTIVAS Portuguese Journal of 

Political Science and International Relations, v. unico, p. 45-62, 2013. 
39

 MENDES, António de Almenida. Portugal e o Tráfico de escravos na primeira metade do século XVI. 

AFRICANA STUDIA, N° 7, 2004. Edição da Faculdade de Lestras da Universidade do Porto, p.16.  
40

 LAHON, Didier. O negro no coração do Império. Uma memória a resgatar – Séculos XV – XIX. 

Lisboa: Secretariada Coordenador dos Programas Multicultarais – Ministério da Educação, 1999, p. 38. 

Apud REGINALDO, op. cit., p. 294.  
41

 FONSECA, op. cit., p. 136-138. 
42

 Termo utilizado no período para se referir aos “muçulmanos que chegaram a Portugal e foram 

batizados após a expulsão de 1496”. MARCOCCI. Giuseppe. Escravos ameríndos e negros africanos: 

uma história conectada Teorias e modelos de discriminação no império português (ca. 1450-1650). 

Revista Tempo, Rio de Janeiro, n. 30. 2011, p. 56. 
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todavia, esse rito frequentemente se cumpria de forma superficial ou sem qualquer 

doutrinação prévia por meio de batismos massivos.  

No caso das/os africanas/os e suas/seus descendentes, apesar de todo ideal 

evangelizador que norteou o empreendimento expansionista e o tráfico de escravas/os, 

apenas na segunda década dos quinhentos surgiram as primeiras referências legais 

acerca do cumprimento do batismo. De acordo com o estipulado no código manuelino, 

todas as pessoas que possuíssem “escravos da Guiné” deveriam mandá-las/os batizar 

dentro de seis meses, a contar do dia da posse, sob pena de as/os perderem. Ressalva era 

feita para aquelas/es de idade superior a dez anos, que caso se recusassem a tornar 

cristãs/os deveriam ser levadas/os perante os curas das freguesias em que vivessem, 

mas, se ainda assim mantivessem negação a conversão as/os donas/os ficariam 

desobrigadas/os dessa incumbência. Quanto as/os que tivessem dez anos ou menos 

deveriam ser batizadas/os, sem necessidade de consentimento, dentro de um mês. Já as 

crianças que nascessem no reino e seus domínios, o batismo teria que ocorrer dentro de 

oito dias após o nascimento, assim como ocorria com as/os filhas/os das/os naturais
43

.  

Não obstante, em 1516 a Coroa passou a conceder aos senhores ou capitães das 

naus a possibilidade de batizar as/os escravizadas/os durante a travessia marítima ou nos 

locais em que seriam recolhidas/os, no intuito de evitar que falecessem sem antes 

receber o sacramento
44

.  

Na prática, a lucratividade desse comércio impunha rapidez na distribuição das 

“mercadorias” e dificilmente os negociantes se dedicavam à catequese nos locais de 

embarque, mandando-as/os batizar aos montes
45

, como denunciava o padre Fernão 

Guerreiro ao relatar em inícios do século XVII a ação missionária da Companhia de 

Jesus nas ilhas de Cabo Verde e Guiné:  

Entre os muitos abusos que havia nesta terra, um grande se tinha no batismo 

dos pretos que vêm da Guiné, que como são muitos, se batizam, logo 

trezentos, quatrocentos e setecentos juntos; e como destes os mais são os que 

vão daqui para as Índias, Brasil e Sevilha e outras partes, acontece muitas 

vezes que pela pressa da embarcação que seus senhores lhes dão por não 

perderem a ocasião do tempo, o não deixam ter aos padres para serem 

catequizados e instruídos na fé como convém para d’alguma maneira 

entenderem o que recebem; e assim os batizavam sem mais catecismo nem 

também haver quem este ofício lhes fizesse
46

.  

                                                 
43

 Ordenações Manuelinas. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p300.htm>. 

Acesso em 10 dez. 2018. Liv. V, Tít. XCIX, fl. 300.  
44

 CALAINHO, op. cit., p. 127-128. 
45

 Ibidem, p. 128. 
46

 GUERREIRO, F., Relação anual das coisas que fizeram os padres da Companhia de Jesus nas missões 

(...) nos anos de 1600 a 1609 e do processo da conversão e cristandade daquelas partes: tirada das cartas 

que os missionários de lá escreveram, título III, livro IV, Lisboa: 1942, p. 268. Apud Idem, p. 128.  
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Tal displicência no cumprimento das determinações da Igreja não se limitava, 

entretanto, aos territórios de além-mar, muitas/os donas/os de escravas/os no Reino 

pareciam não se preocupar com a instrução religiosa das/os suas/seus cativas/os, 

batizando-os também de forma sumária assim que desembarcam em solo lusitano e até 

mesmo as/os impediam de receber todos os sacramentos, do que era sintomática a 

indiferença quanto ao matrimônio das/os mesmas/os. Na Lisboa de 1568, por exemplo, 

o bispo e o cabildo da cidade queixavam-se que muitas/os escravas/os não só 

desconheciam a possibilidade de casar na Igreja, como eram proibidas/os pelas/os 

senhoras/es de fazê-lo
47

.  

Ponderar a postura das/os senhoras/es em relação não só ao matrimônio, mas à 

doutrinação religiosa das/os suas/seus escravas/os no período estudado é uma questão 

bastante complexa e deve ser tratada com certa circunspecção, devido a dispersão das 

fontes a este respeito e que ainda encontram-se pouco exploradas pela historiografia em 

Portugal, conforme aponta Daniela Calainho
48

. Não é nosso objetivo nos debruçarmos 

acerca da conduta das/os proprietárias/os aqui, no entanto, é necessário assinalar que 

este era um contexto em que o cristianismo e seu receituário ortodoxo ainda vinha sendo 

enraizado entre a própria população europeia.  

Seguindo os dados já propostos por autoras/es como Jean Delumeau
49

, Francisco 

Bethencourt
50

 e Laura de Mello e Souza
51

, ao longo do século XVI o cristianismo 

vivido pelas/os fiéis europeus leigos ou que ocupavam as fileiras menos abastadas do 

corpo eclesiástico refletia um profundo desconhecimento dos dogmas e divergências no 

sentido dos ritos religiosos, guiados, sobretudo, pelas antigas tradições locais. Cenário 

que permaneceu mesmo séculos após a Reforma Tridentina (1545-1563), que no caso 

português ampliou e intensificou todo um trabalho prévio de reorganização da Igreja 

movido desde o século XV nos quadros do humanismo, com o intuito de desenvolver 

uma aproximação mais profícua entre a população e os valores do cristianismo 

apostólico romano, por meio de uma paulatina campanha homogeneizadora empenhada 

em moralizar os costumes via célula familiar, combater práticas que fugiam à ortodoxia, 

promover o disciplinamento interno e alargar o nível de conhecimento religioso tanto do 
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clero quanto da massa de fiéis iletrada, através de importantes instrumentos de 

afirmação da autoridade e controle das consciências, como: a convocação de sínodos 

diocesanos, seguidos da difusão impressa, em língua vulgar, das respectivas 

constituições que deveriam ser lidas durante as missas; publicação e distribuição por 

todos os clérigos de manuais de confessores, catecismos e breviários; e a realização de 

visitas pastorais
52

 e, a partir de 1536, inquisitoriais, com o objetivo tanto de vigiar 

quanto de punir comportamentos e opiniões consideradas desviantes. 

Com relação ao matrimônio, por exemplo, a Igreja romana vinha tentando 

institucionalizá-lo enquanto união sagrada, monogâmica, indissolúvel e voltada para a 

procriação desde o século IV, mas até o século XII o casamento não passava de um 

contrato civil para a maioria da população cristã. No direito português esta prática 

derivava do código visigótico e caracterizava-se por uma cerimônia privada, que variou 

ao longo do tempo e de acordo com as regiões, envolvendo uma aliança entre famílias, 

no intuito de atender interesses ligados à circulação de patrimônio, conservação de 

linhagens, distribuição de poder ou reforço de solidariedades, e como tal, poderia ser 

dissolúvel quando as partes assim o desejassem. De acordo com Angela Almeida
53

, 

mesmo com a elevação do casamento à categoria de sacramento durante a Baixa Idade 

Média – após longos atritos com a nobreza e transigências institucionais –, e a 

importância que passou a adquirir como condição honrada e venerada tanto religiosa 

quanto socialmente, este mecanismo contratual civil que passou a ser considerado 

clandestino perdurou por muitos anos. Por um lado, devido à dificuldade de 

compreensão e aceitação da população às regras impostas pelo clero para a sua 

realização
54

, e, por outro, em razão da posição contraditória assumida pela Igreja de 

considerá-lo ilegítimo, porém válido, por conta das consequências que sua anulação 

imediata poderia acarretar a nível, principalmente, de descendência e herança.  

Foi somente a partir de Trento que a transferência do matrimônio para a 

chancela da Igreja se consolidou efetivamente e os contratos firmados no plano social 

passaram a ser considerados inválidos. Portanto, entre os séculos XVI e XVII o 
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casamento era um dos ritos sagrados que ainda encontrava-se em processo de 

germinação na Europa. Além disso, foi durante essa consolidação que a Igreja passou a 

delimitar, com efeito, a doutrina acerca do casamento de escravas/os, estabelecendo que 

poderiam se casar com outras pessoas cativas ou livres e seus senhores não tinham o 

direito de impedi-las/os, devendo, inclusive, garantir formas para que pagassem o 

débito, caso contrário estariam “pecando mortalmente”
55

.  

Mas se entre as/os próprias/os senhoras/es que se afirmavam católicos a prática e 

o respeito a este sacramento não eram triviais durante o período, não é de se admirar 

que não incentivassem a propagação do matrimônio entre suas/seus escravas/os 

consideradas/os pela mediação da categoria de não cristãos naturalmente mais 

inclinadas/os aos vícios
56

, e violassem constantemente as normas determinadas pela 

Igreja, como também faziam com relação ao batismo.   

A existência desse pano de fundo não significou, no entanto, a ausência de uma 

vivência cristã por parte da população de origem africana, que em maior ou menor 

medida já vinha entrando em contato com o catolicismo antes mesmo de desembarcar 

no Reino. No mais, para Daniela Calainho
57

, o caráter predominantemente urbano da 

escravidão em Portugal, que possibilitava uma maior circulação das/os cativas/os e um 

controle mais estreito das/os proprietárias/os, fez refletir um tipo de instrução religiosa 

que se forjou muito mais em espaços de sociabilidade como as irmandades
58

 e 

cerimônias públicas, do que de forma oriunda e estimulada pelas/os senhoras/es.      

Os sentidos que esses ritos e ensinamentos assumiram no seio da população 

negra, todavia, têm sido pouco explorados pela historiografia portuguesa, que há vários 

anos vem se dedicando muito mais a produção de dados estatísticos e aspectos 

socioeconômicos ao abordar a experiência das/os africanas/os e suas/seus descendentes 

na terra lusitana. É importante destacar nesse domínio, no entanto, trabalhos recentes de 

autoras/es como Daniela Calainho, Didier Lahon e Lucilene Reginaldo, que têm 
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buscado, a partir de perspectivas distintas, entender a forma como esses indivíduos se 

inseriam no universo religioso metropolitano do Antigo Regime, percebendo como ele 

era compreendido e/ou resignificado de acordo com as próprias filosofias espirituais das 

culturas que eram originárias/os
59

. 

Em importante estudo acerca das irmandades compostas exclusivamente por 

negras/os no Reino, Lucilene Reginaldo sinaliza manifestações significativas da 

permanência e tessitura de algumas tradições africanas em Portugal, sem deixar de levar 

em conta as fronteiras circunscritas pela Igreja – que moldou seus critérios de 

evangelização ainda no ultramar, criando estratégias para que povos não cristãos se 

identificassem e abraçassem a fé católica. A exemplo das coroações de reis e rainhas 

negras/os, tal qual os “Congos e Angolas” que ocorriam em algumas irmandades desde 

pelo menos meados do século XVI, bem como as profusas devoções a santas e santos 

negras/os ou representadas/os de forma enegrecida, em sua maioria dedicadas a Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Ifigênia e Santo Antônio de Categeró
60

. 

Apesar dos registros produzidos por essas instituições não deixarem escapar 

detalhes sobre suas cerimônias de recriação de cortes imperiais e práticas devotas mais 

íntimas, relatos de religiosos e viajantes informam que irmandades negras costumavam 

acompanhar romarias e procissões – que em Portugal tinham um caráter carnavalesco –, 

ao som de tambores e performando danças como a das flechas, descrita pelo Frei Lucas 

de Santa Catarina (1660-1790) como uma simulação de combate aos saltos; e o lundum 

ou fofa, realizadas com tanta intensidade que para admiração de um oficial inglês que 

viveu em Lisboa entre 1793 e 1804, seus membros, por vezes, “caíam em estados 

vizinhos do delírio”
61

.   

Além disso, evocações a Deus ou ao Diabo, imagens de santas/os, orações, 

símbolos e objetos sagrados do catolicismo, foram apropriados e constantemente 

manipulados pela população negra, em alguns casos, juntamente com folhas, ervas, 

búzios, paus, casca de ovo, água, animais vivos ou mortos, sangue, unhas, ossos e toda 

sorte de ingredientes, enquanto elementos poderosos que recorriam na esfera privada 

das suas vidas para alcançar finalidades diversas: proteção, vingança, curar ou fazer 

alguém adoecer, prever o futuro, descobrir o paradeiro de pessoas ou bens, despertar 
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sentimentos de bem querer ou mal querer, realizar uniões ou dissolvê-las. Calainho em 

sua obra acerca da religiosidade negra em Portugal, oferece-nos algumas versões dessas 

práticas a partir da documentação produzida pelo Tribunal do Santo Ofício: 

Presa em 1658 pela eficiência de suas receitas no arranjo de casamentos, a preta 

forra Catharina da Maya usava sangue de criança, sal bento do batismo de um menino, 

velas verdes, pó vermelho lançado numa igreja, o coração de galo atravessado com 

alfinetes e um dente de cão incrustado em uma vela de cera, proferindo as seguintes 

palavras: “quando este cão ladrar, e quando este galo cantar, então há de unir fulano 

comigo falar”, seguidas por um credo a São Mateus para cada alfinete retirado
62

. 

O forro Estevão Luiz, que declarou ter sido atormentado em sonhos por vozes 

que o incitavam a curar indicando os ingredientes e os devidos procedimentos 

adequados para cada caso, ganhou fama como curandeiro de Beja em inícios de 1680 

pelo sucesso dos seus poderosos remédios para muitos males. Certa ocasião usou um 

rosário de contas brancas, azeitonas, uma galinha branca e bolinhos de farinha para 

curar achaques no estômago da senhora de uma escrava que conhecia
63

. 

Em 1729 o escravo Luis de Lima, natural da Costa da Mina e morador do Porto 

apresentou-se a Inquisição de Lisboa instigado pelo confessor, por manipular e 

comercializar pequenos amuletos de proteção em formato de bolsas, que continham 

orações de São Marcos, São Cipriano, pedaços de pedra d’Ara
64

 e ossos de defunto
65

. 

No processo de Maria Barbosa constam várias denúncias que também indicam a 

realização de práticas como estas: a parda Martha Fernandez, que declarou ter 

conhecido Maria Barbosa em Angola, presenciou a ré andar pela dita terra com um osso 

de enforcado no pescoço que dizia ser de Santo para curar febres
66

. Manoel de Govea, 

morador no Rio Vermelho, termo da cidade de Salvador na altura, também contou ter 

conhecido a Barbosa em Angola e que no referido Reino ela havia quebrado uma pedra 

d’Ara na misericórdia que dava as padeiras para fazer o pão crescer
67

. Em depoimento 

ao Vigário Geral, o pardo Manoel de Brito que prestava favores para Maria Barbosa 

quando ela estava presa no aljube de Salvador, alegou que a ré lhe dava para ler certa 

                                                 
62

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 834. Apud CALAINHO, op. cit., p. 102. 
63

 ANTT, Inquisição de Évora, processo 4745 Apud Ibidem, p. 151. 
64

 “Pedaço de mármore contendo orifício interno onde são depositadas relíquias de santos mártires e sobre 

o qual os sacerdotes consagram a hóstia e o vinho. (...) As Constituições primeiras do arcebispado da 

Bahia chamavam-na de “altar portátil”: sempre que o sacerdote dissesse missa fora do altar da igreja, 

deveria levá-la consigo e colocá-la sobre uma mesa, celebrando sobre ela”. SOUZA, op. cit., p. 284.   
65

  ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.774 Apud CALAINHO, op. cit., 178. 
66

 ANTT: PT-TT-TSO-IL-28-3382, fls. 348-349. 
67

 Ibidem, fl. 107. 



 

 

26 

 

oração para que ficasse na memória: “que acabaua em nome do spirito Sancto. e dizia 

no cabo que aborreçais toda a creatura e so a mim queirais bem
68

. 

Como foi evidenciado no início do capítulo com a declaração do soldado 

Manoel Borges, a fama de feiticeira de Maria Barbosa remontava ao período que ela 

viveu em Évora e a acompanhou por todos os espaços do Atlântico que percorreu. De 

um modo geral, manifestações como as descritas acima foram, tanto pela Igreja quanto 

pelo Estado, associadas, sob um estreito elo com o diabolismo, à feitiçaria
69

, e 

alargaram-se pelo Reino e todo império português no encalço das conexões culturais 

que envolveram o dinamismo político e econômico da expansão ultramarina. Sendo 

elaboradas, praticadas e utilizadas não só por africanas/os e suas/seus descendentes, mas 

por ameríndias/os, asiáticas/os, cristãs/os novas/os e pela própria população europeia 

eivada pelo paganismo das suas antigas tradições, originando um complexo e 

multifacetado universo religioso em que espiritualidades diversas mesclavam-se ou 

coexistiam, ultrapassando as fronteiras da ortodoxia católica.  

Encaradas como ameaça, a manipulação legítima do sagrado garantida pela 

Igreja católica em Portugal ao longo dos séculos, tais práticas, encontravam-se, na 

altura, inseridas nos quadros dos desvios da fé perseguidos pelos tribunais episcopal, 

inquisitorial e também civil, assim como outros delitos de foro misto: sodomia, 

blasfêmia, alcovitaria, amancebamento
70

. 

Embora essas instituições dispusessem de estruturas e regulamentos próprios, os 

atos de repressão movidos contra delitos dessa natureza, assemelhavam-se e, por vezes, 

interligavam-se, podendo levar a circulação de suspeitas/os ou acusadas/os entre as 

jurisdições, a exemplo de alguns procedimentos punitivos, como as sentenças de açoite 

e degredo, ambas adotadas pelos três tribunais e conduzidas em articulação com o braço 

secular. Buscaremos dedicar mais atenção a esta questão penal no segundo capítulo, 
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antes disso, contudo, é importante assinalar que toda essa conjugação de esforços e 

linhas de equivalência tinham por base um duplo entendimento dos delitos de fé, 

enquanto pecado: desvirtuação em relação aos dogmas da Igreja, e crime: dissidência 

social
71

, firmado no próprio processo de formação de Portugal como Estado monárquico 

unificado, que ocorreu de mãos dadas com a Igreja, e na sua tradição jurídica 

constituída a partir de um mesmo conjunto de textos fundadores: o Corpus iuris civilis, 

advindo do antigo direito romano; o Corpus iuris canonici, que reunia os textos do 

direito canônico; e os direitos locais, que compreendiam os costumes, leis e estilos da 

Corte
72

.  

 

1.2 ANGOLA 

 

Em Angola, os pequenos indícios que o processo de Maria Barbosa nos informa 

a respeito da sua vida no território, estão atrelados às atividades que ela desempenhava 

como vendedora de vinho, alcoviteira e feiticeira. É no domínio das artes mágico-

religiosas
73

, no entanto, que informações com algum pormenor são reveladas.  

Além das práticas já mencionadas no tópico anterior, outro episódio nesta seara, 

envolvendo o governador da terra, Manoel Silveira Pereira
74

, evidencia uma possível 

notoriedade de Maria Barbosa no “conhecimento das coisas ocultas”. Contam as 

testemunhas que ela havia mostrado num “alguidar de agoa” ao dito governador sua 

mulher que estava em Portugal, “laurando num Arado cozendo uestida de uerde”
75

 e na 

mesma ocasião disse ainda os anos de duração do seu governo. Profecia que, conforme 

relata Anna de Medina, vizinha de Maria Barbosa em Salvador, “assi como ella disse 

assi aconteceo”
76

. 
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Ainda que as lacônicas informações da documentação não evidenciem quando 

Maria Barbosa chegou ou partiu desta porção de África, a figura do governador aludida 

na prática de divinação denunciada, nos permitiu através de fontes que indicavam os 

anos que Manoel Silveira esteve no território, obter uma ideia do contexto que nossa 

personagem viveu nele, mais especificamente em Luanda. À tempo, uma explicação de 

terminologia se faz necessária. De acordo com Beatrix Heintze, os portugueses 

formularam a expressão “Angola” a partir do título do chefe político do Ndongo, Ngola, 

para designar as terras localizadas na África Central ao sul do Congo, habitadas em sua 

maioria pelos povos Mbundu, subordinadas a esta autoridade africana. Como, porém, os 

lusitanos também utilizavam o termo “Angola” ou “Reino de Angola” para designar as 

áreas que vinham conquistando no território, convém assinalar que empregaremos no 

presente estudo a palavra “Angola” para nos referir às extensões que estavam sob 

controle português, nomeadamente, nos primeiros anos do século XVII, a região de 

Luanda e as fortalezas-presídios estabelecidas no interior: Muxima, Massangano e 

Cambambe. No mais, o termo Ndongo será aplicado ao Estado africano
77

.  

O mapa a seguir nos fornece uma noção desses espaços em fins do século XVI, 

ainda que de forma parcial, visto que a fortaleza de Cambambe, localizada próxima a 

Massangano, é erigida apenas no século XVII e a extensão territorial do Ndongo não é 

conhecida em sua totalidade durante o período
78

: 

 

O Estado do Ndongo no século XVI 
79
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história. Luanda: Kilombelombe, 2007,  p. 183. 
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Ndongo encontrava-se em processo de expansão e possuía fronteiras pouco estáveis. Ibidem, p. 182-183.   
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Manoel Silveira Pereira desembarcou no litoral de Angola pela primeira vez em 

1602 junto com João Rodrigues Coutinho, nomeado governador na altura (1602-1603), 

ocupando o cargo de capitão de Infantaria. Após a morte do então representante da 

Coroa, assumiu seu irmão, Gonçalo Vaz Coutinho, que passou o governo para Manoel 

Silveira. Sua gestão, de 1603 a 1606, foi marcada pela elevação de Luanda à categoria 

de cidade (1605) e por conflitos com jesuítas e comerciantes portugueses estabelecidos 

na terra, que insatisfeitos com as medidas do governador que reduziam cada vez mais a 

influência que exerciam junto aos sobas, chefes locais do Ndongo
80

, – seguidas de 

acordo com as diretrizes centralizadoras da política régia, traçadas a partir da União 

Ibérica (1580-1640) nas zonas ultramarinas, que visava estreitar o poder administrativo 

e econômico concedido a colonos e missionários no processo de conquista desses 

territórios –, agiram contra ele, prendendo-o e remetendo para Lisboa, conforme nos diz 

Flávia Carvalho
81

, acusado de não seguir as ordens metropolitanas e defender interesses 

próprios nos negócios escravagistas. Provavelmente por receio de conspirações como 

estas, Manoel Silveira tenha consultado os serviços de Maria Barbosa para saber o que 

as fronteiras do tempo e espaço lhe reservavam.  

No Reino os feitos de sua gestão, no entanto, sobretudo militares, que 

culminaram na ampliação territorial de Luanda e no avassalamento
82

 dos sobas de 

Cafuche, Cambambe e Alixambanza, foram exaltados por Felipe II, que lhe concedeu 

perdão real e como compensação foi mais uma vez nomeado governador de Angola 

(1615-1617), recebendo ainda a atribuição de conquistar, povoar e governar Benguela. 

                                                 
80
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Perspectivas de ganhos econômicos com minas de prata e com a expansão das 

redes comerciais que garantiam escravizadas/os na África Central
83

, delinearam o 

processo de “conquista” e fixação portuguesa no Ndongo (1575), assim como, intensos 

embates militares, tal qual os travados por Manoel Silveira, com exércitos locais que 

resistiam às tentativas de penetração lusa nos sertões, tornando por longos anos este 

empreendimento instável e dependente de força bélica.  

 A povoação que viria a ser a primeira fundação urbana europeia no ocidente 

africano, Luanda
84

, estabelecida em 1576 pelo donatário e primeiro governador 

português de Angola, Paulo Dias de Novais (1575-1589), desenvolveu-se nesses 

quadros enquanto base administrativa e militar de penetração para o interior, bem como 

plataforma comercial escravagista. A posição geográfica que possuía num monte 

sobranceiro à baía que se abria para o Oceano Atlântico, embora dispusesse de um solo 

com poucas potencialidades agrícolas, por tratar-se de uma região tropical semiárida, 

oferecia boas condições para o comércio ultramarino e de defesa contra eventuais 

ataques. Além disso, a proximidade que gozava junto aos rios Bengo, Kwanza e Dande, 

que facilitavam o movimento de entrada para o interior, contribuiu para que desde os 

primeiros anos de fixação lusitana, Luanda se tornasse um dos mais movimentados 

centros de exportação de escravas/os com destino a Península Ibérica, América 

espanhola e, sobretudo Brasil
85

.  

Apesar desse grande atrativo econômico, as condições inóspitas do clima e das 

doenças características dessa zona, que assim como nas ilhas de São Tomé e Príncipe o 

efeito dizimador criou a ideia de “cemitério de europeus
86

”, fizeram com que um 

número reduzido de portugueses brancos voluntariamente se dispusessem a residir em 

Angola com suas famílias, e a necessidade de fixar uma população europeia no 

território, a fim de assegurar o projeto de conquista e consolidar uma estrutura social à 

imagem da cultura metropolitana, contou, desde os primeiros anos, com meios 
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coercitivos. Um deles foi o impedimento de moradoras/es deixarem Luanda sem 

autorização expressa de Lisboa, outro, mais amplamente utilizado em todos os espaços 

de povoamento e colonização portuguesa no além-mar, foi o envio de degredadas/os e 

mulheres órfãs ou prostitutas provenientes de instituições assistenciais dotadas pela 

Coroa para contrair matrimônio na terra, todavia, nem sempre brancas/os ou naturais de 

Portugal como se pretendia, mas que refletiram numa matização da composição étnico-

cultural de Luanda, predominantemente africana e negra. 

Em dados demográficos levantados por Caldeira ao longo do século XVII, é 

apontado que em 1622 cerca de 40 mil pessoas, incluindo escravizadas/os em vias de 

serem embarcadas/os para a América, encontravam-se em Angola. No ano de 1631, o 

Bispo D. Frei Francisco do Soveral, calculou o número de 20 mil negras/os residentes 

no território, e cinquenta anos depois a mesma estimativa foi dada pelo militar 

português, Antonio Cardonega, que viveu em Angola entre 1639 e 1690. Na passagem 

para o século XVIII, no entanto, o padre António Zuchelli apurou um total de cinquenta 

mil pessoas residentes, sendo quarenta mil africanas, seis mil mestiças e quatro mil 

brancas
87

. Embora imprecisos e provavelmente inflacionados, esses dados da época nos 

fornecem uma noção da disparidade na composição populacional entre negras/os 

(maioritariamente escravizadas/os), brancas/os e mestiças/os. 

Cenário em que grande parte da população atuava no comércio e exercia ofícios 

militares. Entre a profusão de escravizadas/os, por exemplo, se destacavam no espaço 

urbano, tal como em Portugal, serviços domésticos e de “ganho” como: vendedoras/es, 

pescadores, marinheiros, carregadores, barbeiros, carpinteiros, ferreiros; porém existiam 

também em Angola escravos soldados, pumbeiros e que trabalhavam nos arimos 

(fazendas do interior). Ocupações que em sua maioria não diferenciavam muito das 

realizadas por libertos ou livres, embora os mais abastados, principalmente neste último 

segmento, investissem nos negócios escravagistas, assim como o grosso da população 

masculina branca, incluindo eclesiásticos, funcionários da justiça e da administração 

régia
88

.  

No tocante às mulheres da terra ou que aportavam nela – nomeadamente as 

desafortunadas –, são destacadas por Selma Pantoja como elos imprescindíveis entre o 

                                                 
87

 Idem, 2014, p. 16. 
88

 Sobre o envolvimento de religiosos e funcionários da burocracia régia no comércio de escravizadas/os 

em Angola ver: BONCIANI, Rodrigo F.. A política ultramarina no reinado de Felipe III no Brasil e em 

Angola: o governo do gentio e o comércio de escravos (1607-1611). CENTRO DE ESTUDOS 

AFRICANOS DA UNIVERSIDADE DO PORTO (coord.). Trabalho forçado africano – articulações 

com o poder político. Porto: Campo das Letras, 2007.   



 

 

32 

 

litoral e o sertão no comércio que abastecia toda população com gêneros de primeira 

necessidade, tanto na produção agrícola e na criação de animais nos arimos, quanto na 

venda de uma grande variedade de produtos nas ruas, feiras ou nos tradicionais 

mercados designados pelos habitantes locais como kitanda, localizados no centro 

urbano e nos entroncamentos das rotas que alimentavam o voraz tráfico transatlântico 

de escravizadas/os
89

. 

Em Luanda, muitas delas espalhavam-se pelas vias da cidade em bancas 

montadas nas praças, na frente das suas habitações, ou vendendo de forma ambulante, 

artigos que chegavam do seu porto: vinho, jeribita, açúcar, milho, batata-doce, farinha 

de mandioca
90

; bem como peixes que provinham do próprio litoral; e alimentos que 

conseguiam ser produzidos internamente nos campos férteis próximos aos rios, que 

atendiam minimamente o consumo local: feijão, frutas, galinha, carne bovina. No mais, 

era possível encontrar nas bancas ou cestos destas figuras femininas que disputavam o 

comércio miúdo com taberneiros e pequenos mercadores: carnes secas e uma grande 

variedade de iguarias, como o feijão com óleo de palma, massa de fubá, doces de coco e 

amendoim. Atividades, frequentemente ameaçadas ainda, por crises periódicas de 

escassez de alimentos
91

 e que para garantir a subsistência algumas mulheres – tal como 

em Portugal e em todo Império, diante das dificuldades que cada zona apresentava – 

dissimuladamente, ou não, integravam à prostituição e a negociação de produtos e 

serviços mágico-religiosos, cujo conhecimento dos seus feitos a partir de espaços como 

estes, rapidamente se espalhavam “de boca em boca”, atingindo todas as ordens e 

escalões sociais, como parece indicar o processo de Maria Barbosa. 

 Práticas que se mesclavam a cultura local e assim como as crenças e os 

comportamentos tradicionais que se mantinham enraizados, a exemplo da poligamia e 
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do culto aos mortos
92

, convergiam com o modelo de sociedade que a Coroa lusitana 

buscava impor nos territórios ultramarinos sob seu poderio, que no seguimento das 

missões militares e evangelizadoras, mais do que o envio de súditos, constituiu – ainda 

que de modo restrito, se comparado à metrópole – estruturas administrativas e 

eclesiásticas responsáveis por “sanear” o corpo social que se formava de condutas que 

fugiam a unicidade religiosa do império. José Horta
93

 faz referência à realização em 

Angola de procedimentos jurídicos nesse domínio, tanto seculares quanto eclesiásticos, 

desde a primeira década de fixação portuguesa, e entre 1596 e 1598 evidencia a 

primeira ação levada a cabo pela Inquisição no próprio território, realizada por 

intermédio do padre Jorge Pereira, da Residência de Angola da Companhia de Jesus, 

após o Conselho Geral do Tribunal não efetuar a deslocação inicialmente prevista do 

visitador Heitor Furtado de Mendonça que encontrava-se em visitação no Brasil (1591-

1595). 

 

1.3 BRASIL 

 

A vivência de Maria Barbosa no Brasil, como sabemos, também envolveu um 

governador da terra, D. Diogo de Meneses e Siqueira (1608-1612).  Embora a 

documentação não viabilize figurar onde exatamente os dois se conheceram, nos 

permite sugerir que talvez tenham sido apresentados pelo ajudante do representante 

régio, Francisco Carvalho, que havia convivido com Maria Barbosa em Angola e é 

listado por ela como sua testemunha de defesa no processo. 

 O membro da nobreza militar, D. Diogo de Meneses, chegou ao Brasil para 

empoçar-se do cargo de governador em janeiro de 1608 na cidade de Olinda e só 

desembarcou em Salvador, sede do seu governo, em dezembro do mesmo ano. A 

prolongada estada que teve em Pernambuco foi justificada, primeiro, pela necessidade 

de defesa da capitania, na altura ameaçada por navios corsários, sobretudo holandeses, 

onde assumiu o dever de concluir o forte do Picão ou de São Francisco que havia sido 

iniciado no governo de D. Francisco de Sousa (1591-1602). Segundo, por sua intenção 

em dar presteza ao desembargador Sebastião Carvalho na devassa que estava 
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encarregado para apurar os descaminhos da fazenda real no comércio do pau-brasil, nos 

quais os “principais da terra”
94

 estavam envolvidos
95

. 

 Em carta escrita por D. Diogo ao então Rei de Portugal Felipe II, poucos meses 

após aportar em Pernambuco, notamos que sua relação com o Bispo do Brasil e antigo 

professor da Universidade de Coimbra, D. Constantino Barradas, foi marcada por 

desavenças antes mesmo da visitação eclesiástica realizada pelo prelado, na qual Maria 

Barbosa ficou compreendida em graves culpas (1609-1610) e o governador mobilizou 

ações para defendê-la, não só permitindo que se escondesse em sua casa, mas, de acordo 

com o religioso, dando ordem aos desembargadores da Relação para que fizessem uma 

petição “d’agrauo” favorável a ela. Na correspondência queixava-se, entre outras 

provocações cometidas pelo Bispo, de um ultraje enfrentado num dos mais importantes 

festejos públicos do calendário litúrgico colonial, a procissão de Corpus Christi, onde 

D. Constantino teria menosprezado sua jurisdição diante de toda gente: 

 

(...) querendo voltar para o corpo da igreja por me querer afrontar se 

adiantou, e se pos diante do que leuaua a bandeira por aquella parte 

donde hia deixandome detraz de hum moço seu que lhe leuaua a fralda 

que também naquelle lugar diante do Santíssimo Sacramento parece 

indecente e me deu com a fralda do moço quasi no meu rosto, a que 

me foi necessário diser lhe que elle hauia de ser meo de nossas 

quietações naquelles dias era o que fasia uniões diante de todo o povo 

a que me respondeo mil desuarios a que eu não respondi mais que eu 

que era dom diogo de meneses e estaua neste estado gouernando o 

como me V. M.
de

 mandaua que ninguém tinha nelle milhor lugar que 

eu pois representaua a pessoa de V. M.
de

 a que elle respondeo entre 

outras cousas que eu era menos que elle e o seu governo milhor que 

todos (...).
96

 

  

O episódio em questão, assim como a própria intervenção do governador no 

processo de Maria Barbosa, são indicadores de uma acirrada disputa de jurisdição no 

espaço colonial, de um poder que parecia querer garantir sua autoridade e outro que 

buscava se afirmar. 
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Neste momento, uma das tarefas de D. Diogo de Meneses era estabelecer o 

primeiro Tribunal Superior no Brasil (1609), a Relação da Bahia, que tinha como 

modelo a Casa da Suplicação de Lisboa e previa para o exercício da justiça d’El Rey na 

colônia dez desembargadores, contendo nesta cifra: um Chanceler, que deveria registrar 

as leis e ordenações emitidas pelo governador, regulamentá-las e emendá-las quando 

necessário, assim como rever decretos e sentenças para assegurar que não eram 

contrárias às leis existentes; três Desembargadores de Agravos, que julgavam recursos 

das decisões de funcionários de justiça menos graduados; um Ouvidor Geral, que três 

vezes por semana deveria ouvir e julgar casos civis e crimes; um Juiz dos Feitos da 

Coroa, Fazenda e Fisco, encarregado de disputas que afetassem diretamente os 

interesses da Coroa, julgando em primeira instância casos originados na capitania da 

Bahia e em apelação quando vinham de outra capitania; um Procurador da Coroa, que 

tinha como função defender o patrimônio real de qualquer usurpação secular ou 

eclesiástica, intervindo em casos onde os interesses do Estado estivessem em causa; um 

Provedor dos Defuntos e Resíduos, encarregado dos espólios e órfãs/os; e dois 

Desembargadores Extravagantes, selecionados para auxiliar no trabalho do Tribunal, 

geralmente juntando-se a outros magistrados nos casos que necessitavam decisão de 

mais de um juiz
97

.  

Presidido pelo governador, os extensos poderes corporativos e as diversas 

atribuições do Tribunal da Relação, com possibilidades inclusive de emitir mandatos 

contra abusos do clero e inferir em casos julgados pelo Tribunal Eclesiástico, 

provavelmente foram encarados pelo Bispo como uma séria ameaça a autoridade 

reguladora que possuía no campo da moralidade sobre toda população colonial dentro 

dos padrões próprios que havia constituído, visto que era D. Constantino Barradas que 

estava à frente não só da Sé, mas do sistema jurídico religioso no Brasil.   

Além disso, o novo corpo burocrático representava também para o Bispo um 

problema a nível financeiro, posto que a coleta dos dízimos não era realizada 

diretamente pela Igreja, mas sim pelo monarca que por efeito da concessão papal do 

padroado – que lhe dava o poder de administrar os negócios eclesiásticos –, se valia da 

renda para manter no Brasil tanto o clero quanto as instituições fiscais, militares e 

judiciais, uma vez que a existência da colônia era justificada pela ampliação da 

cristandade. O controle real da coleta do dízimo intermediada por autoridades civis, 
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entretanto, colocava os eclesiásticos numa posição desvantajosa, porque os ministros do 

Tesouro podiam fechar a bolsa se assim o desejassem e tinham uma tendência a garantir 

o pagamento dos salários dos funcionários seculares antes dos da Igreja. De acordo com 

Stuart Shwartz
98

, embora o sentimento de animosidade do Bispo em torno do 

pagamento dos salários eclesiásticos tenha sido frequente mesmo antes da gestão de D. 

Diogo de Meneses, quando os custos anuais da justiça giravam em torno de 663 mil-

réis, com a instalação da Relação, o prelado seguramente sabia que as despesas subiriam 

e atiçaram ainda mais as intrigas entre a esfera religiosa e civil. A título de exemplo, em 

1610 o governador reclamava ao monarca a excomunhão dada pelo Bispo a Pero de 

Cascais, que na altura ocupava o posto de provedor-mor, por não pagar integralmente os 

salários eclesiásticos, sinalizando a recusa do prelado em retirar a censura aplicada ao 

desembargador e ignorar os mandatos emitidos pela Relação para que recebesse parte 

dos pagamentos em açúcar. O que D. Diogo de Meneses, alegava ser descabido por ser 

o “dito açuquere neste Estado o mesmo q' dinheiro” 
99

. 

Conflitos entre agentes metropolitanos não eram novidade nas áreas 

ultramarinas, como indica o caso aqui mencionado do governador Manoel de Silveira 

em Angola e muitos outros explorados pela historiografia em períodos precedentes. 

Sejam quais forem os motivos que levaram a esta querela entre Bispo e Governador, sua 

ocorrência é reveladora das relações nem sempre pacificamente articuladas entre as 

instituições jurídicas que faziam parte do Reino e das configurações de controle que a 

Coroa buscou estabelecer no Brasil em inícios do século XVII. 

 Na altura, a colônia vinha se tornando um dos domínios ultramarinos mais 

rentáveis do império lusitano devido a crescente produção açucareira, mas também um 

dos mais cobiçados por estrangeiros. Importava à Metrópole ampliar sua administração 

nesta zona, que alargava-se paulatinamente pelo sertão e acentuava uma série de 

embates com as populações indígenas que resistiam à presença portuguesa, na tentativa 

de assegurar efetivamente a conquista da terra e o exclusivo comercial.  

Nos solos férteis nordestinos, sobretudo de Pernambuco e do Recôncavo Baiano, 

a cana de açúcar trazida de São Tomé nos primeiros anos do século XVI, com o 

aperfeiçoamento das técnicas de produção desenvolvidas ao longo do período e o 

crescente mercado europeu, transformou o Brasil nas últimas décadas dos quinhentos 

“na terra do açúcar”. Apesar de outros produtos tropicais agrícolas e o pau-brasil terem 
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sido profusamente exportados no início do processo colonizador e continuarem a ser 

explorados no século XVII, o predomínio da cultura açucareira próxima ao litoral 

constituiu o cerne econômico da colônia e exerceu uma considerável influência no tom 

da sociedade como essencialmente agrária, rural e escravista
100

.  

 Nesse quadro, cidades como Salvador e Olinda desenvolveram-se à beira-mar 

como os mais importantes portos de embarque de mercadorias que saíam do seu 

entorno, bem como de desembarque e (re)distribuição de gêneros e escravizadas/os que 

chegavam do além-mar. Embora Maria Barbosa tenha supostamente percorrido diversos 

espaços da colônia: Pernambuco, Ilha de Fernando de Noronha, Paraíba, Rio Grande e 

Salvador, concentraremos nossa atenção nesta última cidade por ter sido palco da 

visitação que gerou seu processo e ser onde a documentação apresenta uma maior 

quantidade de informações acerca da sua vida.  

 Ao que parece, nossa personagem passou a morar em Salvador por conta 

própria, provavelmente em busca de novas condições de vida, visto que em 

Pernambuco, por se manter reincidente nos delitos de feitiçaria e alcovitaria, estiveram 

para a encarochar, e conforme testemunho de Francisco Pereira, irmão da Misericórdia 

de Salvador, que declarou conhecê-la há cerca de dezesseis anos, soube que o não 

fizeram por respeito ao seu marido
101

.  

Considerada “Cabeça do Brasil”, Salvador era na altura o centro administrativo, 

religioso e econômico da colônia, sua demografia em princípios dos seiscentos, de 

acordo com Thiago Krause, girava em torno de 6.000 habitantes e apesar de ser menor 

que muitas cidades provinciais do Reino, era a maior em disposição urbana do território 

– quadro populacional que desde o processo colonizador precisou contar com o envio de 

degredadas/os, assim como em Angola
102

. O comércio e a circulação de pessoas, no 

entanto, fervilhavam, não só no seu porto, mas também nas vias e praças que 

demarcavam a cidade, e possivelmente por isso alguns visitantes comparavam-na a 

algumas cidades da Europa que tinham um número de moradores muito maior, como foi 

o caso do médico francês Charles Dellon que em meados do século, considerava 

Salvador mais populosa que Lyon
103

, cidade que à época contava com quase 100.000 

residentes. Embora predominantemente composta por negras/os – em sua maioria 
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escravizadas/os que trabalhavam no espaço doméstico –; mestiças/os; e indígenas, 

segundo Schwartz o número de pessoas brancas na cidade, principalmente homens, em 

função de ser capital do Brasil, apresentava uma proporção mais elevada que em outras 

capitanias. Nela, Maria Barbosa encontrou um cenário propício para continuar a exercer 

serviços de alcovitaria e lançar-se num novo negócio: a venda de pães feitos com 

farinha de trigo, alimento que devido à importação do ingrediente possuía um preço 

elevado e era consumido, sobretudo por pessoas abastadas, geralmente imigrantes 

portugueses
104

.  

Sua clientela enquanto “facilitadora” de relações sexuais ilícitas, todavia, não 

parecia ser menos enriquecida, como sugere a denúncia de Andre Pedroso, vizinho de 

quintal de Maria Barbosa, que ao ser questionado pelo Bispo se sabia alguma coisa 

acerca de Maria Barbosa “doar” uma moça que havia chegado há pouco tempo de Cabo 

Verde e estava vivendo na sua casa, declarou ter conhecimento do caso e mencionou o 

envolvimento de dois magistrados: 

estando a ditta Barbosa fallando com outra uizinha sua pella parte do 

quintal per nome a Meira ouuio Elle testemunha dizer a ditta Barbosa 

a Meira não sei que me querem estes bebados destes desembargadores 

que me mandão chamar, E uou La E elle testemunha sabe que foy 

logo a ditta Barbosa a casa do Desembargador N? donde estaua 

tambem o Desembargador N?, E depois de fallar com elles se tornou a 

ditta Barbosa pera sua casa, E se foy ao quintal, E os dittos 

Desembargadores logo passarão pella sua porta delle testemunha junto 

ao quintal da ditta Barbosa, E elle testemunha uio que a ditta Barbosa 

lhes mostrou a ditta moça do quintal, donde estaua, pello que parece a 

elle testemunha que seria pera ruim effeito
105

. 

 

A mãe da moça referida, Anna Gonçalvez, que havia chegado de Cabo Verde 

junto com a filha, Isabel Rodriguez, na terra, confirmou os atos desonestos na visitação 

realizada pelo primaz, na esperança de retirar sua filha da casa da renomada alcoviteira 

com a ajuda dos ministros da fé e da moral, apontando que mercadores também faziam 

parte da rede de fregueses de Maria Barbosa. Conforme seu relato, certa feita viu entrar 

um mancebo mercador chamado Antonio Dias na casa da dita Barbosa atrás de sua filha 

e deu a ela brincos de ouro. Em outro caso, sob orientação de Maria Barbosa para que 

cobrasse barato a um mercador que estava de passagem na cidade, testemunhou sua 

filha receber dinheiro que o homem carregava numa algibeira. Disse ainda, que Maria 
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Barbosa costumava “enfeitar sua filha com periquitos, cousa que nunqua trouxe, E por 

lhe rebique nas faces”, reunindo-se com muitos homens por noites adentro, comendo, 

bebendo e falando “muitas E grandes sugidades, de que Ella denunciante muito se 

Enfadava”
106

. 

Além de Isabel Rodriguez, as acusações indicam que outras mulheres recém-

chegadas na cidade teriam se alojado também na casa de Maria Barbosa e uniram-se a 

anfitriã nos descaminhos da concupiscência, como foi o caso de uma moça chamada 

Mariana e outra torta de um olho que diziam ser também feiticeira. Vista como mulher 

muito nociva ao povo e de ruim exemplo, à medida que delatavam seus serviços de 

alcoviteira colocando muitas moças a perder, assinalavam que grande parte do período 

que ela esteve em Salvador havia destruído muitos homens, listando suas relações 

extraconjugais, em particular com um sombrereiro, Diogo Castanho, que era casado no 

Reino, e simultaneamente descrevendo a má vida que dava ao marido. Exploraremos as 

narrativas acerca da sua vida matrimonial, todavia, no segundo capítulo. 

No domínio devoto, a imagem de Maria Barbosa, como é de se presumir, não era 

considerada menos sediciosa, tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pela 

população. Um dos seus vizinhos, Domingos Rodriguez, por exemplo, alegava nunca 

ter visto Maria Barbosa ir à Igreja
107

; o sapateiro Diogo Lopez, a tinha “per pessoa ma 

christam per a não uer nunqua ir a missa, nem pregação, jurar juramentos grauissimos, e 

ser muito desbocada tratando aos homens, E molheres muito mal de nomes infames”
108

; 

já Manoel Gonçalvez, marceneiro, informava que ela não cumpria com as obrigações 

religiosas e costumava trabalhar, cozinhando e amassando pão, “todos os Domingos, E 

dias santos de guarda”
109

. 

No mais, os desdéns de Maria Barbosa às consecutivas excomunhões que lhe 

foram aplicadas pelo Bispo repercutiram como um grande escândalo na cidade e foram 

aludidos na maioria das denunciações que compõe o processo, reforçando sua ausência 

de devoção e desrespeito à doutrina católica, como evidencia o testemunho de Duarte 

Pereira:  

[disse Maria Barbosa] que não tinha deuer com o bispo nem com 

couza eclesiastica nem tinha deuer com excomunhões nem lhe avia de 

obedecer em couza alguma e que com seu corpo natural auia de 

                                                 
106

 Ibidem, fls. 21-23. 
107

 Ibidem, fl. 14. 
108

 Ibidem, fl. 11. 
109

 Ibidem, fl. 43. 



 

 

40 

 

ganhar pera a justiça del Rey. e com o trazeiro pera o bispo e seus 

officiaes e que não tinha deuer com elles E que sabe elle testemunha  

que esta excomungada ha perto de dous Annos sem ter deuer com isso 

e se anda metendo pellas cazas a falar com a gente E apesonhentando 

a terra e que estas palauras que tem ditto lhe ouuiu testemunha 

publicamente diante de muita gente e se escandalizarão todas das ditas 

palauras e do desprezo com que falou contra Igreja de deos e seus 

ministros dizendo maes que per ser Leiga hera izenta da Igreja
110. 

 

Conta-nos o primaz, no entanto, que o “diabolico atreuimento” de Maria 

Barbosa não se reduzia a palavras. Após sair da casa de D. Diogo de Meneses, a quem o 

Bispo se refere na documentação encaminhada para o Santo Ofício como “aduersario 

desta Igreja e de seus ministros”, Maria Barbosa teria chegado a carregar pelas ruas 

“hum facalhão grande que desembainhaua diante do gouernador e dizia que com elle 

auia de matar os officiaes da Igreja, que della quizesem lançar mao”. Além disso, outra 

ocorrência considerada muito pior por D. Constantino Barradas foi sua ida a um 

mosteiro fora da cidade, estando excomungada pela segunda vez “sem se querer 

sogeitar [a ele], nem prouer de remedio”, e lá sorrateiramente se confessou e tomou 

comunhão, à sua vontade, com religiosos que não a conheciam
111

. 

Ao saber que esta mulher que publicamente desafiava o poder religioso estava 

vendendo seus pertences e pretendia fugir para Portugal, o Bispo finalmente conseguiu 

prendê-la no intuito de encaminhá-la para o Tribunal do Santo Ofício lisboeta. Mesmo 

detida, mais aspectos transgressores lhe foram acentuados, sobretudo de cunho mágico-

religioso, realizados dentro da prisão eclesiástica.  

Entre as acusações, consta que no intuito de manter Diogo Castanho, com quem 

era abarregada, ligado a ela, fazia sua comida no aljube e antes de mandá-la colocava 

dentro certos pós e aparas que um afamado feiticeiro negro da Guiné, de alcunha 

Cucana, havia lhe levado na cadeia.  

Ademais, gabava-se dos conhecimentos mágicos que possuía e fez do aljube um 

verdadeiro espaço de ensino/aprendizagem de orações e feitiços junto com suas 

companheiras de prisão. A título de exemplo, a parda Felipa Cabral aponta que Maria 

Barbosa dizia a todas/os querer realizar certa oração que aprendeu com Maria 

Fidalguilha para fazer ir à prisão o diabo em figura do seu amante, a qual oração era a 

seguinte: “O gram diabo marinho eu te entrego este pinho entregao a diogo castanho, 

trazemo logo aquy. E isto com huma candea de ceuo em tres pedaços, que o diabo auia 
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de tragar com grande terremoto”
112

. Em testemunho de Ines de Azevedo, que alegavam 

ser também feiticeira, Maria Barbosa compartilhou outra prática, dessa vez uma que viu 

certa Simoa Fernandez realizar: “enterraua huma cabessa de gato negro no esterco e lhe 

metia na boca huma faua e em cada hum olho outra com certa oração e que pella menha 

auirão de estar uerdes as ditas fauas”
113

.  

Sua partida para o julgamento em Lisboa foi marcada por incidentes. O navio 

que estava foi atacado por corsários ingleses que a fizeram prisioneira e abandonaram-

na em Gibraltar. Nesta cidade localizada ao sul da Península Ibérica, diz ter contado 

com a ajuda de uma casa da Misericórdia e seguiu para Reino, onde se apresentou ao 

Tribunal inquisitorial por conta própria. 
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2. ENTRE A TERRA E O MAR, A TRANSGRESSÃO 

 
e sendo a molher notoriamente a mais periudicial, e escandalosa 

que ha nestas partes, onde ha muitas roins, acordarão que era agrauada 

com o que  ficou mais segura em seus peccados 

 

D. Constantino Barradas
114

  

 

 

2.1 O ESTATUTO JURÍDICO FEMININO 

 

Embora mulheres provenientes de Portugal tenham adentrado o espaço 

ultramarino desde os primeiros tempos do processo expansionista, impulsionadas pelo 

poder régio ou por conta própria – como pudemos observar no capítulo anterior –, a 

presença feminina nas embarcações que cruzavam os oceanos em direção à África, Ásia 

ou América, ocorreu de forma estritamente regulada e esteve sujeita a condenações 

tanto de autoridades civis quanto religiosas. 

Com efeito, em 1524, Vaco da Gama, no intuito de evitar o “grande 

incoueniente que era os homens trazerem molheres nas naos, assy pera as almas como 

oniões e brigas”, mandou alertar a tripulação antes de partir para Goa, onde assumiria o 

cargo de vice-rei, que qualquer mulher que fosse encontrada nas embarcações, sem 

autorização régia, “seria pubricamente açoutada, aindaque fôsse casada, e seu marido 

tornaria a Portugal carregado de ferros; e se fosse escraua catiua seria perdida pera a 

rendição dos catiuos; e o capitão que em sua nao achasse molher e a nom entregasse por 

ysso perderia seu ordenado”
115

. Antes também de seguir para Índia, o padre Sebastião 

Gonçalves, por volta de 1562, relatava em correspondência a vistoria que havia 

realizado no navio, a fim de impedir a tão importuna presença feminina: “Logo no 

primeiro dia procuramos botar fora peçonha que o diabo costuma introduzir para 

perdição dos navegantes, e assim botamos fora duas molheres sospeitas”
116

. Já uma lei 

de 1747, relativa a deslocamentos das Ilhas da Madeira e Açores para o Brasil, 
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demarcava os procedimentos que deveriam ser realizados quando houvesse mulheres 

casadas, legitimamente embarcadas nos navios:  

 

...para serem conduzidas as mulheres com toda a honestidade e recato 

(...) que haja um “mandante” escolhido entre os casais (...) que zelarão 

pela ordem, distribuição da comida e das chaves das câmaras e 

postigos das mulheres, devendo ficar guardas na porta, que se 

revezarão de 4 em 4 horas. (...) Nos postigos das mulheres só entrarão 

de homem o cirurgião e o capelão em caso de doença. Não falará 

homem algum com as mulheres. Somente o marido à sua mulher, filho 

à sua mãe, irmão à sua irmã e para isso precederá licença do capitão 

ou mestre do navio e do mandante, conservando-[se] este a porta 

quando estiver aberta. (...) Só sairão as mulheres para assistir missa 

nos dias santos, ficando próximas ao altar e os soldados armados em 

fila. Atrás das mulheres, os capitães e mandantes, os guardas, a gente 

em geral e, atrás de tudo, os marinheiros, grumetes e moços do navio. 

Acabada a missa, tornem a ser trancadas no postigo
117

.    

 

Deliberações que compreendiam e visavam demarcar o mar como uma esfera 

essencialmente masculina, atribuindo a inserção de mulheres neste universo a causa de 

diversos males, que por conta da sua índole considerada, sobretudo a nível sexual, 

“demoníaca” e tentadora, como indicam as citações acima, poderia levar ao 

desregramento de costumes, conflitos e a indisciplina dos homens na segurança dos 

navios, provocando acidentes e até mesmo naufrágios. Concepções que não se 

restringiam, no entanto, a travessia marítima, faziam parte da própria estrutura da 

sociedade europeia ocidental e estiveram fundamentadas em preceitos difundidos desde 

a Antiguidade pela cultura letrada e religiosa
118

. Através deles é possível perceber como 

foram produzidas diferenciações entre homens e mulheres, significações e hierarquias 

sociais, que naturalizavam modos de ser e estar no mundo, reproduzidos e 

resignificados durante o período moderno por monarcas, juristas, médicos e toda 

população. No presente tópico, nos atentaremos a alguns desses princípios, visando 

refletir acerca da sua influência no estatuto jurídico feminino do Antigo Regime. 

Na cultura cristã, a própria divisão do mundo entre espiritual e físico parecia 

ocorrer em paralelo à divisão da humanidade entre homens e mulheres. Para os 

primeiros Pais da Igreja, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, 
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representava a parte espiritual desse mundo, enquanto a mulher, criada a partir da 

costela do homem, portanto de menor dignidade, representava a parte carnal. Como os 

homens estavam naturalmente mais próximos da esfera espiritual e consequentemente 

da razão, entendia-se que eles seriam mais capacitados a evitar os pecados da carne, não 

fosse pelas tentações femininas, que por serem carnais eram consideradas volúveis por 

natureza
119

.  

Caracterização arraigada também no pecado original provocado por Eva, que ao 

incitar Adão a desobedecer Deus, levou a queda da raça humana, introduzindo na terra o 

erro, a devassidão e a desgraça. Responsável, então, pela decadência da humanidade, é 

principalmente daí que decorre o temor da natureza feminina e do que ela poderia 

provocar. O ato de Eva marca as mulheres e traduz-se numa permanente armadilha da 

carne para os homens que se aproximassem de qualquer mulher, pois todas, mesmo que 

não tivessem intenção de seduzir, eram vistas como naturalmente tentadoras. São 

Jerônimo, nos confirma esta generalização:  

 

não é da prostituta nem da adúltera que falamos, mas o amor das 

mulheres em geral é condenável por ser insaciável; uma vez extinto, 

explode em chamas; dado em grande quantidade, é novamente 

necessário; isso irrita a mente de um homem, e perturba todo 

pensamento
120

.  

 

Aludidas como donas de uma lascívia perturbadora e insaciável, não por acaso 

Tertuliano e outros teólogos se referiam as mulheres como “portão do Diabo”
121

 e 

designavam que deveriam ser constantemente vigiadas e reguladas pelos homens para 

que não voltassem a colocar a humanidade nos descaminhos do mal, posto que a 

natureza espiritual/racional masculina, conferia a eles o destino de governá-las e, no 

olhar dos pais da Igreja, apenas a submissão ao marido, a maternidade ou a castidade 

poderiam proporcionar às mulheres certa moderação de sua natureza sexual.  

Vale destacar que dentro dessa lógica de dominação masculina, a literatura 

patrística considerava ainda, conforme assinala Manuel Hespanha
122

, que entre os 

próprios homens, alguns – os nobres, ilustres e castos – teriam uma especial dignidade 

“dada por Deus”, que por constituir a parte mais sã da sociedade, lhes competia o seu 
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controle e proteção na esfera religiosa, política e jurídica. Projetando assim, toda uma 

ordem social de partes desiguais, dotadas de direitos e deveres específicos, inerentes às 

suas próprias condições, e que produziam uma hierarquização entre as pessoas 

consideradas necessárias para o bom funcionamento da sociedade, cujo poder patriarcal 

é entendido como elemento nuclear e no qual, por obediência a Deus, os reis, por 

exemplo, deveriam governar as/os súditas/os, os clérigos as/os fiéis, os senhores as/os 

servas/os, os maridos as esposas, e os pais as/os filhas/os. Compreensão que diante das 

finalidades políticas das modernas monarquias absolutistas, o rei passou a figurar o 

principal responsável por assegurar as bases desta “ordem mística”, tanto na esfera 

pública quanto privada, tornando-se o guardião do direito, da fé e da justiça
123

. 

Nem todos os Pais da Igreja, no entanto, vão assentar esta relação de poder entre 

homens e mulheres a partir da natureza sexual e tentadora feminina. Santo Agostinho 

rompe em seus escritos com essa visão, entendendo a sexualidade como plano de Deus 

e natural em ambos os sexos, sem, todavia, deixar de alertar os perigos da luxúria e 

exaltando o matrimônio como instituição divina que permitia dar vazão a libido inata 

dos seres humanos de maneira não pecaminosa, fornecendo três benefícios específicos 

para o casal: procriação, fidelidade e sacramento. Na sua análise da “Queda” são 

atribuídos novos contornos ao feminino que legitimavam sua submissão pela natureza 

fraca e ingênua que as mulheres possuíam. Agostinho acreditava que a serpente havia 

abordado Eva porque “começando pelo inferior no par humano atingiria o todo por 

etapas, imaginando que o homem não seria tão ingênuo”
124

. Desse modo, por ser mais 

fraca e disponível a fazer todas as determinações alheias, a mulher estaria mais propensa 

ao pecado e por isso seguindo a hierarquia considerada natural necessitava estar sob o 

controle masculino. 

Não obstante, no intuito de assegurar que as mulheres não se sustentassem em 

seus desmanchos e ocupassem devidamente o lugar social que lhes foi atribuído por 

natureza, teólogos não só defenderam o matrimônio, a maternidade e a castidade, mas 

uma série de “remédios” que deveriam ser aplicados por seus “responsáveis”: 

“treinamento religioso para emparelhar as rédeas da modéstia e do pudor; educação 

seletiva para mostrar sua obrigação moral sem inflamar sua imaginação indisciplinada 
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ou soltar sua língua em público; trabalho honesto para ocupar suas mãos”
125

; reclusão 

domiciliar; leis e normas que as sujeitassem aos maridos, pais, e demais autoridades; 

bem como punições físicas e espirituais sempre que necessitassem de emendas.  

No direito português, ambas concepções de significação do feminino, exerceram 

grande influência e serviram de molde explicativo para que mulheres não tivessem as 

mesmas prerrogativas que os homens em diversas matérias. Nele, veremos transparecer, 

os determinismos da lascividade, tentação, instabilidade, inferioridade, passividade ou 

ainda da debilidade, fragilidade, dependência, ingenuidade e subordinação, traçados 

pela tradição religiosa. 

A título de exemplo, o jurista Jorge de Cabedo em inícios do século XVII 

destacava:  

 
As mulheres são incapazes de serem donatárias de bens da coroa, 

estando proibidas de os possuírem. A razão é patente, pois tais bens 

compreendem muitos actos de jurisdição como são julgar, nomear 

ouvidores para julgar, confirmar os juízes eleitos, apresentar tebeliões 

e outros magistrados e, de vez em quando, nomear alguns ofícios. 

Compreendem também regalia, como os ofícios dos castelos, que são 

os chefes dos castelos a que chamamos Alcaides mores dos castellos, 

os quais também não competem às mulheres, nem estas os podem 

exercer por si, pois não pertecem a mulheres actos de guerra, como 

também não lhes pertencem os actos de jurisdição, I. foeminae [...] 

Estas proibições existem, a não ser que o Príncipe conceda 

especialmente a mulheres estes cargos
126

.  

 

A exclusão feminina citada por Jorge de Cabedo na sucessão dos bens da coroa 

constava na Lei Mental vigente em Portugal no século XV e esteve presente também 

nas Ordenações régias
127

, ancorada, sobretudo, em discursos que pontuavam a 

ignorância e a incapacidade das mulheres de regerem a si mesmas. Princípios 

igualmente empregados para justificar que não poderiam exercer posições de mando, 

fianças, ofícios civis ou públicos. Nesta seara, juristas chegavam até mesmo a associar 

suas capacidades cognitivas a de crianças, como foi o caso do advogado Manuel 

Álvares Pegas: 

as mulheres, em razão da ignorância, equiparam-se às crianças. O seu 

engenho é móvel [...] a sua disposição mutável, como diz o poeta, 

presumindo-se que se deixam facilmente mover com carícias. Daí que 
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já o direito romano lhes proibira, pelo Senatusconsultum Valleianum, 

dar fianças, para evitar que cedessem às manobras dos devedores.
128

 

 

Já no plano doméstico, Jorge de Cabedo assinalava: “O marido e a mulher 

possuem os dois os bens e são como que sócios na casa divina e humana”
129

. Embora a 

legislação estipulasse no matrimônio que a disposição dos bens por parte de qualquer 

um dos cônjuges necessitava de autorização de ambos, por ser o marido considerado 

cabeça de casal, os bens ficavam sob sua administração, o que lhe conferia bastante 

liberdade, principalmente porque caso a esposa desejasse revogar alguma ação do 

marido, necessitava do seu consentimento para estar em juízo. Além disso, com a morte 

de um dos cônjuges era determinado que os bens deveriam ser divididos entre a/o 

viúva/o e suas/seus herdeiras/os, no entanto, se o marido dispusesse de bens em que a 

mulher não aparecesse nomeada, ela não teria direito a estes patrimônios
130

.  

Distinções que no âmbito jurídico alargavam-se ainda à execução de infrações, 

principalmente de cunho sexual, e a distribuição e aplicação de penas.  

No delito de adultério, por exemplo, embora o Tribunal Eclesiástico concedesse 

tanto a mulher quanto ao homem o direito de pedido de divórcio – prática que diferente 

da atualidade correspondia à separação de leitos ou, mais dificilmente, de casas e não 

permitia a contração de um novo matrimônio –
131

, caso a mulher depois da traição do 

seu marido se tornasse ela própria adúltera, seu direito de solicitar separação era 

anulado, enquanto que para o homem, mesmo que tivesse cometido o adultério 

primeiro, o direito não só continuava assegurado como a anulação do casamento poderia 

ser solicitada
132

.  

Na esfera secular esta diferenciação é ainda mais acentuada. No título XXXVIII 

das Ordenações Filipinas consta que: 

  

Achando o homem casado sua mulher em adulterio, licitamente 

poderá matar assim a ela, como o adultero, salvo se o marido for peão, 
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e o adultero fidalgo, ou nosso Desembargador, ou pessoa de maior 

qualidade. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, 

achando-a com sua mulher em adultério, não morrerá por isso mas 

será degredado para África com pregão na audiencia pelo tempo, que 

aos Julgadores bem parecer, segundo a pessoa, que matar, não 

passando de trez annos
133

. 

 

Caso o marido não quisesse matá-la “com suas próprias mãos”, a justiça civil se 

encarregaria disso, se assim ele desejasse, como demonstra o artigo a seguir: 

 

E toda a mulher, que fizer adultério a seu marido, morra por isso. E se 

ella para fazer adultério por sua vontade se for com alguém de caza de 

seu marido, ou donde a seu marido tiver, se o marido della querelar, 

ou acusar, morra morte natural
134

. 

 

Já no adultério cometido pelo homem, as Ordenações determinavam as seguintes 

ações:  

 

Ordenamos que o homem casado que tiver barregã teúda e manteúda 

seja degredado pela primeira vez por três anos para a África, e da 

prisão pague a quarentena da valia de todos os seus bens, tirando a 

parte que a sua mulher pertencer.  

E pola segunda vez, que for compreendido no dito pecado com a dita 

barregã, ou com outra, haverá a dita pena de degredo, e pagará a 

quarentena em dobro. 

E pela terceira vez, será degredado pelo dito modo, e pagará a 

quarentena em tresdobro. E se a quarentena de cada vez, que fôr 

compreendido, não chegar a trez mil reis, sempre queremos que seja 

condenado em trez mil reis. 

E que a mulher que estiver por manceba teúda e manteúda de algum 

homem casado, pela primeira vez seja açoitada pela vila com baraço e 

pregão, e degredada por um ano para Castro-Marim e mais pagará a 

metade da quarentena que seu barregão deveria pagar, se pelo 

malefício condenado fosse. [...]
135

. 

 

Tanto a legislação eclesiástica quanto a secular deixam refletir que a dimensão 

de mútua fidelidade do matrimônio recaía muito mais sobre a mulher que o homem, 

porém, o que mais desperta atenção na justiça civil é seu critério em assegurar que a 

vontade do marido seja decisória na deliberação penal. Enquanto no adultério feminino 

a honra do marido pode e deve ser “lavada” com a morte da esposa e, desde que se 

respeite a hierarquia, do amante, no adultério masculino não só não é concedido o 
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mesmo direito a esposa, como a sentença do homem admitia várias reincidências. No 

mais, ao ceder espaço para o perdão apenas masculino, o poder do marido sobre a vida e 

a morte da esposa é mais uma vez reafirmado. 

O moralista San Jose ao explicar porque a esposa não podia, ao contrário do 

marido, abandonar seu cônjuge por ele ser adúltero ou lhe aplicar alguma outra punição, 

argumentava que “à mulher não compete a correção do homem, como a este compita a 

correção daquela, pois o marido é cabeça da mulher e não o contrário”
136

. 

Como guardião da “ordem natural” o monarca garante nas Ordenações a 

preservação desta subalternização feminina ao marido, que no espaço doméstico deveria 

possuir, seguindo os princípios guiados pela Igreja, um viés totalitário. Estendendo-se 

desde a proteção pessoal e material, a aplicação de emendas e o controle do seu 

comportamento, até aspectos mais íntimos como o ato sexual, que por carregar como 

finalidade a procriação, era considerado um débito conjugal para com Deus e aquelas/es 

que se recusassem a pagá-lo estariam contra a fé. Assim, sempre que requisitados um 

pelo outro, ambos os cônjuges tinham a obrigação de se entregar ao sexo, mas como os 

religiosos entendiam que o pudor, a vergonha e a falta de iniciativa deveriam ser 

características femininas, cabia às mulheres apenas insinuar em silêncio seus eventuais 

desejos, ficando o marido, por ser menos inibido, destinado a reconhecê-los, ou não, e 

verbalizar quando tivesse vontade
137

. Ademais, a posição adequada para a maioria dos 

teólogos deveria ter a mulher deitada e o homem sobre ela, por ser considerada melhor 

“para a efusão do sêmen viril e para a sua recepção pelo vaso feminino e sua retenção”, 

sendo ainda considerado “natural ao homem agir e à mulher suportar”
138

. Inscrições, 

que conferiam uma divisão fundamental do masculino como ativo e do feminino como 

passivo. 

Com relação aos delitos de alcovitaria, embora compreendesse tanto para  

homens quanto para mulheres penas pecuniárias
139

, morte, degredo, perda dos bens ou 

açoites, as Ordenações régias delimitavam uma especificidade a mais na sentença 

feminina. Determinava-se que em todos os casos em que uma mulher fosse condenada 
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em alguma das penas sobretidas, onde não houvesse de morrer ou ser degredada, que 

carregasse para sempre no local que havia cometido o crime uma “polaina ou exaravia 

na cabeça fora de sua casa”
140

, e se assim não fizesse deveria cumprir degredo perpétuo 

fora do Reino. 

Marca do desregramento que deveria ser exposta publicamente e estava 

intrinsecamente atrelada à reminiscência da natureza feminina herdeira de Eva, cuja 

lascividade e tentação avivam-se também no crime de feitiçaria, todavia neste caso não 

recaía sobre sua sentença, mas sim sobre a suspeita na realização do delito. Em tratados 

demonológicos e de feitiçaria amplamente difundidos na Europa entre juristas, como o 

Malleus Maleficarum, publicado em 1486 por dois inquisidores alemães, Heinrich 

Kramer e Jakob Sprenger, era reconhecida nas mulheres uma maior predisposição para 

entregarem-se as artes mágicas conferidas pelo Diabo. Entre as características que 

confirmavam esta identificação (maior curiosidade, maldade, tendência para a vingança, 

facilidade com que entram em desespero, tagarelice) a luxúria se destacava e garantiam: 

“Toda bruxaria tem origem na cobiça carnal, insaciável nas mulheres”
141

. 

É importante ressaltar, no entanto, que embora esses simbolismos dissessem 

respeito a todas as mulheres, não recaíram do mesmo modo sobre elas e no contexto 

lusitano do período moderno, marcado pela expansão ultramarina, pelo mercantilismo, 

ampliação do tráfico escravagista e imposição do catolicismo, diferenciações ligadas à 

descendência, cor/qualidade, condição (livre, liberta ou escrava) e posses materiais, 

determinavam uma maior ou menor concentração de estigmas, desconfianças e 

imputações. 

No domínio da lascividade, por exemplo, as mulheres brancas pobres que não 

possuíam marido e as negras mesmo casadas, ocupavam papel de relevo. Era opinião 

corriqueira entre homens defensores da fornicação, que essas mulheres eram disponíveis 

para atender seus desejos sexuais sem que eles incorressem em pecado. Como revela a 

confissão de Dominguos Pirez, que numa conversa com o senhor de engenho Manoel 

Roiz Sanchez, disse não ser “peccado dormir hu home carnalmente cõ hua negra se lhe 

pagasse”, e perguntado pelo senhor inquisidor, “quem lhe ensinara tão grande erro e cõ 

quem o cõmunicara se cõnversara cõ algua gente suspeita na fee, ou andara por suas 
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terras. E quanto tempo avia q tinha o dito erro?”. Respondeu Dominguos Pirez que 

“ningue lhe ensinara o dito erro, ne elle o comunicara cõ pessoa algua, mas q era 

verdade que des que se entendera tivera para si q a fornicação simplex não era pecado 

mortal quando se pagava aCompliçe e que sempre entendera que nem pecado venial 

era
142

”. Outro caso semelhante apresenta a denuncia de Antonio Ferreira contra Gonçalo 

Corrêa, “vendeiro de vinhos”, e João Garcia, mestre de açúcar, por dizerem “que dormir 

carnalmente com huma molher solteira ou com uma negra não era pecado mortal
143

”.  

Convém assinalar que o termo “mulher solteira” nesta época não possuía o 

mesmo sentido que hoje atribuímos a uma mulher que não é casada. De acordo com 

Ronaldo Vainfas: 

Solteira era mulher desimpedida, livre, sem proteção de família ou 

marido, passível de envolver-se em quaisquer relações amorosas ou 

sexuais. Na Espanha, soltera era a mulher suspeita de viver 

desregradamente e, em Portugal, um alvará de D. João III sobre as 

prostitutas de Lisboa lhes referia claramente como “mulheres 

solteiras”. Com sentido muito diferente da celibatária – mulher que 

aspirava a casar-se ou que optara pela castidade sem ingressar em 

religião –, solteira era, como se dizia, a “mulher que nunca casou”, 

“mulher que não tem marido”, “mulher pública”, quase um sinônimo 

de meretriz, ainda que sem conotação profissional
144

. 

 

Em sua grande maioria, sintetiza o autor, eram solteiras as mulheres que 

provinham da miséria, filhas ou viúvas de gente pobre, que infamadas, acabavam 

recorrendo ao meretrício como forma de subsistência.  

No Brasil, os colonos não só reproduziram essas concepções ibéricas, como 

também passaram a associar mulher “solteira” à “negra”, termo que no século XVI 

aludia muito mais à índia, chamada durante o período de “negra da terra”, “negra 

brasila”, ou ainda “negra d’aldeia”, do que a negra africana
145

, mas que na passagem 

para o século posterior, com o alargamento da entrada de africanas/os escravizadas/os 

no Brasil, a palavra passou a ser mais utilizada para referir-se às escravas nascidas em 

África ou suas descendentes diretas. Máculas e reificações sexuais que não tardaram a 

se estender às ladinas, caboclas, cabras, pardas e mulatas. Refletindo a tônica da dupla 
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moral que constrói os gêneros no período moderno, uma vez que, conforme indica 

Helen Ulhôa Pimentel, ao pesar diferentemente comportamentos desviantes de homens 

e mulheres, a Igreja e o Estado naturalizavam essas práticas e as transformavam em 

padrões a ser seguidos, ou seja, criavam espaços de diferenciações genéricas 

responsáveis pelo estabelecimento de corpos sexualizados por meio de práticas 

normatizadoras
146

. 

No esteio dos discursos que significaram as mulheres, portanto, as pobres não 

casadas, as africanas, indígenas e suas descendentes foram inscritas, num múltiplo e 

complexo jogo de marginalização, difíceis de serem medidos aqui em suas 

especificidades, propagados e integrados por parâmetros jurídicos desde a investigação 

de casos até a aplicação de penas, cujos ecos, certamente dominavam o olhar do Bispo 

Barradas, como indica sua declaração presente no enunciado deste capítulo, que 

expressa não só descrições sobre Maria Barbosa, mas concepções sobre as mulheres que 

viviam no Brasil. 

 

2.2 A PENA DE DEGREDO 

 

Algumas investigações tanto no âmbito do Direito quanto da História, ao buscar 

definir o degredo e diferenciá-lo de outros tipos de expulsão territorial como o 

banimento, exílio, relegação, deportação, têm destacado a existência de possessões 

coloniais. Timothy J. Coates, por exemplo, o caracteriza como “uma forma de 

colonização coercitiva que, comutanto a sentença original, forçava um criminoso a 

residir numa das várias colónias
147

”. Abel Pereira de Andrade, advogado e professor da 

cadeira de Direito Penal da Universidade de Direito de Lisboa e o Doutor Francisco 

Machado, consideram que o degredo consiste “na residência obrigatória do delinquente 

numa colônia, isto é, num país de civilização inferior sobre o qual a mãe Pátria exerce 

domínio político”.  Maria Eugênia Martins Vieira em sua obra Registros de cartas de 

guia de degredados para Angola (1714-1757), seguindo a mesma lógica, afirma que “o 
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degredo pressupõem afastamento do país de origem, para uma colónia de condição de 

vida penosa
148

”.  

 Apesar de o degredo estar atrelado ao sistema colonial, sua aplicação não 

pressupunha necessariamente a existência de colônias. Durante o período moderno 

existiam em Portugal três modalidades distintas dessa pena: o degredo interno, que 

delimitava regiões pouco habitadas no Reino como locais de cumprimento da pena; o 

degredo para as galés, embarcações de baixo bordo movidas por vela e grandes grupos 

de remadores, compostos por trabalhadores escravos, forçados e voluntários. Os 

escravos geralmente eram mouros, turcos ou africanos provenientes da região 

subsaariana, aprisionados ou comprados pela Coroa; os voluntários eram combatentes 

que em troca da sua mão de obra recebiam uma remuneração; e os forçados eram 

homens degredados
149

 que deveriam receber uma ração diária de biscoito e dez réis por 

dia para complementarem sua alimentação
150

. 

Somando-se a estas práticas que já se faziam sentir desde o período medieval, 

com o processo de expansão ultramarina uma nova modalidade foi determinada: o 

degredo ultramarino, que enviava as/os condenadas/os para os territórios sob os quais 

seu poderio vinha se estendendo, com o objetivo de consolidar sua presença e seu ideal 

de sociedade, seja através do povoamento ou de força militar. Além disso, à medida que 

o processo colonizador avançava, os territórios ocupados pelos portugueses passaram a 

executar o degredo tanto a nível interno quanto externo. 

Definir esta pena pelo local onde sua prática é executada é, portanto, reduzi-lo a 

uma das suas modalidades. Seguindo a perspectiva defendida por Maristela Toma, 

consideramos que o que de fato caracteriza o degredo moderno não é o imperativo 

colonial, mas sim o interesse em afastar a/o criminosa/o do corpo social que se 

encontrava visando o seu aproveitamento em serviços prestados ao Estado
151

. 

Mecanismo que carregava em seu bojo o duplo propósito de excluir e integrar: excluir 

do local que vivia, obrigando a/o condenada/o a residir durante meses, anos ou mesmo 
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até a morte longe da sua casa, da ocupação que exercia e de sua rede de relações, no 

intuito de evitar assim que padrões de desvios se estabelecessem entre os habitantes, 

com o exemplo do castigo; e integrar, a partir do critério de utilidade social, dando uma 

“nova chance” para que reconstruísse sua vida num novo espaço e modificasse seus 

hábitos errantes, pois como diziam os inquisidores, esperava-se que “pela mudança do 

lugar se mudem os costumes
152

”. 

Peça central do aparelho punitivo lusitano no Antigo Regime, chegando a figurar 

mais da metade do total de condenações previstas, Portugal foi o primeiro Reino a 

introduzir o degredo de forma sistematizada em sua legislação, e com exceção do 

degredo entre colônias, todas as outras modalidades da pena estavam presentes nas 

Ordenações régias, nas leis extravagantes e eram aplicadas pelos Tribunais inquisitoriais 

e eclesiásticos em coordenação com os interesses da Coroa, que regulava seu 

cumprimento através dos códigos legais, alvarás e regimentos específicos, como o 

Regimento dos Degredados promulgado em 1582 pelo Rei Filipe I, que pormenorizava 

a forma como o sistema da pena deveria operar
153

. 

À época distinguiam-se três categorias de crime: menores, graves e 

absolutamente imperdoáveis, e o degredo era uma penalidade possível em todas elas. As 

infrações consideradas menores abrangiam faltas corriqueiras como: difamação, 

agressão, rompimento de contrato e pequenas fraudes. Delitos graves eram designados 

como aqueles que não estavam sujeitos aos perdões gerais a exemplo do homicídio, 

blasfêmia, rapto, violação, feitiçaria, agressão a carcereiros, entrar para um convento 

com intenções desonrosas, provocar danos por dinheiro e ofender funcionários da 

Coroa. Já os crimes definidos como imperdoáveis correspondiam aos seguintes atos: 

sodomia, heresia, falsificação de moeda e lesa-majestade (traição contra o monarca ou o 

Estado). A primeira categoria poderia levar ao degredo interno ou por poucos anos no 

além-mar, e tanto a segunda quanto a última usualmente conduziam ao degredo 

ultramarino, galés ou ainda à sentença de morte
154

. Além disso, as três categorias 

poderiam combinar outras penalidades, fator que variava a depender do tribunal 

responsável por aplicar a condenação.  
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Vejamos como no caso da feitiçaria, delito particularmente apontado nas 

denúncias contra Maria Barbosa em todos os lugares que percorreu, o degredo e outros 

procedimentos punitivos apresentam-se a partir da sua demarcação nas instâncias civil, 

eclesiástica e inquisitorial, dado que, como já mencionamos, este era um crime de foro 

misto. 

Acerca da legislação secular, vale dizer que antes mesmo da promulgação do 

primeiro código de leis do Reino (1446), Francisco Bethencourt evidencia referências 

de repressão a práticas dessa natureza
155

. Iremos nos ater, contudo, às ordenações em 

vigor durante o recorte temporal que abarca a vida da nossa personagem: Ordenações 

Manuelinas (1521) e Ordenações Filipinas (1603).  

No capítulo XXXIII das Ordenações Manuelinas
156

, intitulado “Dos feiticeiros, e 

das vigílias que se fazem nas Igrejas”, estabelecia-se que o furto de objetos sagrados 

como a pedra d’ara ou corporais, a invocação de espíritos diabólicos em círculos ou 

encruzilhadas e a realização de “encantamentos” de bem querer ou mal querer por meio 

de comida ou bebida dada a alguém, deveriam ser punidos com pena de morte, ressalva 

é feita a depender da “qualidade” das/os acusadas/os. Pessoas que usassem varas, água, 

cristal, espelho, espada, espádua de carneiro, figuras e imagens de metal ou de qualquer 

outra coisa, cabeça de animais ou ainda membros de homem morto, para realização de 

adivinhações, causar danos a pessoas e fazendas, ligar homens e mulheres, ou para 

qualquer outro tipo de feitiçaria, teriam como sentença: açoites públicos; marcação nas 

faces a ferro com um F, para que “seja sabido polo dito ferro, que foram julgados, e 

condenados por o dito maleficio”; degredo perpétuo para a ilha de São Tomé ou outras 

ilhas de sua comarca; e pagamento de três mil reais para quem a denunciasse.  

Além disso, passar doentes por silvão, macheiro ou lameiro virgem; benzer com 

espada que matou homem ou que passou o Douro e o Minho três vezes; ter cabeças de 

saludadores encastoadas; ameaçar lançar imagens de santos na água caso não 

cumprissem o que lhes pediam; possuir mandrágoras em casa com intenção de obter 

graça com senhores ou sorte; passar água por cabeça de cães para alcançar algum 

provento; prever o futuro mesmo que dando a entender que lhe foi revelado por Deus ou 

algum Santo através de visões, sonhos ou por qualquer outra maneira; benzer animais 

sem autorização eclesiástica ou civil; eram crimes que poderiam ser penalizados com: 
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pagamentos para quem a/o acusou; açoites públicos, se fosse “peão” ou pessoa de 

qualidade menor; e degredo para África, se fosse vassalo, escudeiro ou homem de maior 

qualidade e suas esposas. 

Por fim, estabelecia-se que se alguém fizesse votos e vigílias noturnas de dormir, 

comer e beber em Igrejas; se juntassem para comer e beber por razão de missas 

encomendadas aos sábados; guardassem os sábados e quartas-feiras sem ordem da 

Igreja; deveriam ser penalizadas com prisão e pagamento de quinhentos reais. 

Nas Ordenações Filipinas
157

, as tipificações dos crimes de feitiçaria e as 

respectivas penas que deveriam ser aplicadas permanecem quase que inalteradas. A 

diferença reside basicamente: na modificação do valor de algumas penas pecuniárias; 

inclusão de Castro Marim como local para cumprimento de degredo feminino nos casos 

que compreendem o segundo bloco das determinações manuelinas aqui elencadas; 

substituição do degredo perpétuo da ilha de São Tomé ou outras ilhas de sua comarca, 

para o Brasil; e na extinção da marcação com ferro no rosto.  

Com relação à legislação episcopal são, principalmente, as constituições sinodais 

que informam o modo como esses delitos eram discriminados e penalizados pela Igreja 

no período que nos interessa.  

 Nas constituições do arcebispado de Évora publicadas em 1565
158

, por exemplo, 

é estabelecido que nenhuma pessoa de qualquer qualidade “use de feitiçaria: 

principalmente com pedra dara, ou corporaes, ou partes de cada hum delles, ou com 

qualquer outra cousa sagrada, ou nam sagrada: nem inuoquem spiritos diabolicos: nem 

se façam encantadores, ou adeuinhadores, ou agoureiros”, caso contrário teriam como 

sentença excomunhão, prisão, exposição pública com carocha na porta da igreja para 

sua infâmia e desonra, e condenação “em as mais penas que parecer que seu delito 

merece”
159

. Benzenduras de animais ou qualquer outra coisa sem licença do arcebispo 

também são proibidas, sob pena de pagamento de mil reais para a chancelaria ou 

meirinho que acusar tal delito. Ademais, diferente das Ordenações régias, as pessoas 
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que recorressem a “feiticeiros, benzederios ou agoureiros” foram enquadradas nas 

culpas, devendo pagar também mil reais para a chancelaria e meirinho.   

Apesar de apresentar semelhanças com as ordenações manuelinas e filipinas, as 

constituições sinodais versam sobre os crimes de práticas mágico-religiosas de forma 

menos prolixa e taxativa, fator que parece possibilitar uma margem de atuação jurídica 

mais ampla da Igreja nesta seara, inclusive na aplicação de penas, que poderiam 

compreender também: degredo, açoite e relaxamento à justiça secular. 

Na Inquisição, tribunal criado especialmente para rastrear e julgar crimes de 

cunho herético, isto é, crenças e práticas que seguiam princípios contrários à fé, embora 

a bula papal Cum ad nihil magis, que efetivamente determinou a instituição do Santo 

Ofício em Portugal, apresente os delitos sob sua alçada de forma genérica: judaísmo, 

luteranismo, islamismo e sortilégio
160

; no monitório expedido pelo primeiro inquisidor 

geral D. Diogo da Silva em 18 de novembro de 1536, um mês após a recepção e 

aceitação da bula, esses delitos foram detalhados e ampliados. No tocante às práticas 

mágico-religiosas, era solicitado à população que denunciasse ao tribunal:  

 

se sabeis, vistes ou ouvirtes, que algumas pessoas, ou pessoa fizeram 

ou fazem certas invocações dos diabos, andando como bruxas de noite 

em companhia do demônio como os maléficos, feiticeiros, maléficas 

feiticeiras acostumam de fazer, e fazem, encomendando-se a Belzebu, 

e a Satanás e a Barrabás, e arregando a nossa santa Fé Católica, 

oferecendo  ao diabo a alma, ou algum membro, ou membros do seu 

corpo, e crendo em ele, e adorando-o, e chamando-o, para que lhes 

diga cousas que estão por vir cujo saber a só Deus todo poderoso 

pertence
161

. 

  

As penas aplicadas pelo Santo Ofício não são evidenciadas no monitório, e de 

acordo com Geraldo Pieroni também não são especificadas nos Regimentos de 1552, 

1570 e 1613. Investigações que dedicaram-se a analisar as sentenças executadas pelo 

Tribunal durante essas temporalidades, no entanto, têm apontado que além do degredo, 

as deliberações poderiam englobar: penitências espirituais, cárcere, pecúnia, açoite, 

abjuração, auto de fé, confisco de bens, relaxamento a justiça secular e doutrinação na 

fé
162

.  
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Crime, que assim como outros delitos de foro misto, apresentava linhas muito 

tênues de demarcação, sobretudo entre os tribunais seculares e episcopais, o que 

implicava uma sobreposição de jurisdições, nem sempre fácil de deslindar, por parte das 

instituições e também da população – cabendo, em princípio, ao tribunal que desse 

início ao caso seu julgamento
163

. Ademais, competia à justiça civil, como já 

assinalamos, servir como instância de recurso das determinações episcopais quando 

as/os sentenciadas/os alegassem irregularidades e/ou abuso de poder. Fatores que Maria 

Barbosa provavelmente tinha conhecimento e se amparou para afirmar que não 

pertencia à jurisdição eclesiástica. 

Embora os locais de cumprimento de degredo no delito de feitiçaria sejam 

apresentados com algum pormenor na legislação régia, determinando inclusive 

especificações quanto ao estatuto da/o criminosa/o, os parâmetros adotados pelas três 

instâncias na aplicação do degredo e sua combinação com outras penalidades, neste e 

em outros crimes cabíveis, envolviam uma lógica bastante complexa e dinâmica que na 

prática levava em consideração também, conforme evidencia Maristela Toma: o estatuto 

da parte lesada; a hierarquia dos espaços do império, sendo considerado no degredo 

territorial que quanto mais distante o local, mais severa seria a sentença; bem como a 

gravidade de cada causa, pautada principalmente na intenção que presidia o delito ou 

mesmo a sua tentativa, reincidências, e no caso da Inquisição, a confissão do crime.  

Ainda quanto aos locais designados como destino de degredo, no decurso do 

processo expansionista o sistema passou a carregar contornos bastante flexíveis com a 

disposição de comutações de penas que possibilitavam à Coroa remanejar as/os 

condenadas/os conforme suas necessidades emergenciais, diante da baixa demografia do 

Reino e das extensivas exigências do ultramar. Este procedimento se configurava no 

ajustamento dos prazos e dos espaços que a sentença deveria ser cumprida, através de 

apelos de condenadas/os ou por meio de alvarás régios. Sentenciadas/os a cumprir sua 

pena no ultramar que alegassem e comprovassem, por exemplo, problemas de saúde, 

poderiam ter seu local mudado para alguma cidade do Reino, no entanto, o tempo da 

pena seria dobrado. Este foi o caso de Paula de Moura em 1624, que sentenciada a 

cumprir degredo no Brasil pelo delito de feitiçaria, ao conseguir provar que sofria de 

gota-coral – nome dado na altura à epilepsia – teve sua pena comutada na justiça 

inquisitorial para o Algarve
164

. Em deliberação régia de 1551 foi informado aos juízes 
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que os homens degredados para o Brasil entre os dezoito e vinte e cinco anos deveriam 

ser enviados para as galés, nesta situação, a proporção estabelecida pelos tribunais era: 

um ano de galés corresponderia a dois anos no Brasil e o degredo para toda a vida no 

Brasil equivaleria a dez anos nas galés. Timothy Coates ressalta, contudo, que o oposto 

ocorria com maior frequência e sempre que a Coroa tinha que escolher entre as galés ou 

degredo para os territórios sob seu domínio, as galés ficavam vazias, pois a Coroa 

optava pelo abastecimento no ultramar
165

.  

Além disso, penas de morte eram também comutadas em degredo. A título de 

exemplo, em 1537, diante da ausência de soldados para compor uma esquadra com 

destino à Índia, foi ordenado pelo monarca que os homens condenados à morte em todo 

o Reino deveriam ser encaminhados às prisões de Lisboa a fim de embarcarem para o 

território asiático, onde passariam a cumprir degredo perpétuo
166

. De acordo com 

Coates, embora a sentença capital estivesse presente em vários delitos, o Estado recorria 

a esta pena com uma frequência muito reduzida, sendo preferível o aproveitamento 

dessas/es sentenciadas/os no além-mar. Em dados levantados numa amostra de 294 

criminosos encarcerados na cadeia de Lisboa na década de 1690, o autor observa que 

foram encontrados apenas três casos de pena capital, todos três de indivíduos culpados 

de homicídio, enquanto outros indivíduos, culpados dos quatro crimes mais graves: 

sodomia, heresia, falsificação de moeda e lesa-majestade; em vez de enfrentarem a pena 

de morte, foram mandados para África, Índia ou galés
167

.   

Procedimentos que reforçavam a arquitetura utilitarista do degredo e refletiam o 

caráter heterogêneo das sentenças.  

Em Portugal, a ida das/os condenadas/os para os locais em que deveriam 

cumprir o degredo ultramarino ou nas galés era assegurada por uma intricada estrutura 

burocrática composta por magistrados responsáveis por conduzir as/os sentenciadas/os 

ao Limoeiro, principal cadeia civil de Lisboa, independente da comarca que se 

encontrassem ou de qual tribunal houvesse atribuído a pena. Ao chegarem na cadeia 

deveriam ser distribuídas/os por uma ala específica e ficavam sob controle do carcereiro 

dos degredados até o dia do embarque. Enquanto aguardavam, cabia ao dirigente da 

cadeia a tarefa de averiguar os navios que partiam de Lisboa e agrupar as/os 
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degredadas/os de acordo com os destinos que deveriam seguir, cabendo a este oficial, 

aplicar multas ou confiscar as velas de embarcações dos comandantes que se 

recusassem a aceitar levar as/os penitenciadas/os.  

Nos navios, as/os degredados deveriam ser presos com grilhões e ficavam sob 

custódia dos comandantes, que assumiam o compromisso de entregá-las/os às 

autoridades jurídicas civis ou eclesiásticas dos territórios ultramarinos, juntamente com 

a documentação das/os condenadas/os: sentenças, cartas de guias, certidões, que as/os 

acompanhavam e deveriam ser conferidas em todas as etapas do processo de transporte.   

Uma vez desembarcados, passavam a ser responsabilidade das autoridades locais 

até o momento de suas partidas, pois caso a pena não fosse perpétua, a/o condenada/o 

poderia retornar para onde residia assim que sua sentença chegasse ao fim, desde que 

obtivesse um certificado comprovando o seu bom comportamento com declarações 

das/os moradoras/es que deveriam ser corroboradas pelo primeiro magistrado da terra. 

A nível simbólico ser degreda/o para alguma terra de além-mar figurava um 

longo e severo rito de “purificação das culpas” das/os condenadas/os, que iniciava-se 

ainda nos cárceres, perpassava as penalidades que poderiam acompanhar a expulsão 

territorial e prosseguia com a própria travessia marítima, expostas/os aos perigos que 

rondavam esse longo trajeto: doenças, naufrágio, ataques corsários e, sobretudo no caso 

das mulheres, estupro. Muitas pessoas morriam nesse percurso, no entanto, as que 

escapavam da morte, completavam este rito num universo diferente, podendo dispor de 

uma vida similar a das/os habitantes livres, com restrições apenas de movimentar-se 

dentro dos limites da extensão que deveriam cumprir a pena e de não ocuparem nenhum 

cargo do Estado ou da burocracia local.  

A primeira restrição era determinada pela obrigatoriedade de autorização para 

sair da terra, sujeita a penas como: multas, confiscos de bens ou morte, tanto para as/os 

degredadas/os quanto para os comandantes de navios que a infringisse. Já a segunda, era 

amparada por leis de advertências frequentes, como no caso do regimento destinado ao 

Governador de Angola em 1676, que o impedia de admitir todo e qualquer degredado 

em cargos burocráticos
168

. Ambas, todavia, dificilmente respeitadas com o rigor que a 

lei exigia, devido a constante necessidade de funcionários portugueses nos espaços 

ultramarinos e a instável articulação entre suas instâncias jurídicas, o que na prática 
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acabava possibilitando as/os degredadas/os contar com uma liberdade de ação muito 

mais ampla do que a originalmente prevista. 

O caso de Maria Barbosa é ilustrativo e suas reincidências encontram resposta 

nos mecanismos e brechas abertas pelo próprio sistema político/punitivo, que 

consideramos ter permitido a nossa personagem mais do que se integrar aos espaços 

ultramarinos em que passou a viver – palavra que carrega o sentido de adaptação, 

incorporação
169

, “ligar-se de modo a formar um todo coerente e harmônico”
170

 –, como 

esperavam as autoridades jurídicas. Maria Barbosa subverte essa lógica e se insere em 

cada um deles, estabelecendo relações de proximidade com os mais diversos estratos 

sociais, ampliando sua clientela em serviços considerados ilegais, cuja fama e prestígio 

parecem ser conferidos pelas vezes que foi penalizada, assim como legitimando e 

excluindo determinados discursos que buscavam a partir da ameaça punitiva, terrena ou 

espiritual, delimitar seu modo de ser e estar no mundo. 

Um dos “remédios” para o desregramento feminino, que nem sempre serviam 

para manter as mulheres no lugar social esperado, e assim como Natalie Davies, 

acreditamos que nas circunstâncias da vida cotidiana essa imagem da mulher desregrada 

poderia operar uma ampliação das opções de comportamento ou até mesmo sancionar a 

desordem social
171

, dado que reconhecer-se numa identidade pressupõe ser 

interpolada/o por diferentes discursos que constroem os contornos demarcadores das 

fronteiras entre aquelas/es que representam a “norma” e aquelas/es que ficam fora dela. 

Reconhecimento este que não se dá de forma unilateral, de cima para baixo, e ainda que 

nem sempre de modo evidente e consciente ocorre através do investimento dos próprios 

sujeitos na determinação das formas de viver seu gênero. 

Diante do que foi exposto até o momento, a trajetória de Maria Barbosa nos 

possibilita pensar esta concepção, visto que numa cultura em que a ordem social é 

dominada pelo princípio masculino, tanto em sua esfera pública – Igreja, Estado, 

economia, legislação – quanto privada – família e vida íntima –, a forma como ela 

conduzia sua vida revela uma “inversão dos referenciais das políticas de gênero do 

período moderno, que relacionavam o binômio superior/poder dos homens ao 
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inferior/dominado das mulheres”
172

. Entendemos esta inversão, todavia, não enquanto 

cópia da lei da mesma, como “uma repetição uniforme de uma economia masculinista 

da identidade”, como alerta Judith Butler, mas sim como uma produção que se desvia 

de seus propósitos originais e mobilizam inadvertidamente possibilidades de ser e estar 

no mundo que não só ultrapassam os limites das normas da inteligibilidade cultural, 

como efetivamente expandem as fronteiras do que de fato é culturalmente inteligível
173

. 

Nas narrativas das/os denunciantes acerca do seu casamento com João da Cruz é 

onde encontramos mais nitidamente a expressão da nossa interpretação.  

Nele, além de apontarem que Maria Barbosa traía publicamente seu marido, 

reunindo-se com muitos homens por noites adentro em sua casa e chegando até mesmo 

a viver amancebada com o sombrereiro Diogo Castanho, indicam que “volta e meia” ela 

criava estratégias para fazê-lo sair da sua vida, já que os laços matrimoniais que os 

uniam não permitiam que ela se desvencilhasse tão facilmente da sua presença. 

Phelippa da Rosa, por exemplo, alegava que o marido de Maria Barbosa ficava 

pouco tempo em Salvador porque “sendo dantes ouriues agora o fez a molher 

comprador de peixe, E mandao a Tapogipe, aonde esta a semana toda; e ao hi-lhe 

manda o peixe, E uem ao sabbado para casa”
174

.   

Mesmo passando tanto tempo fora de casa, quando lá ele se encontrava várias 

denúncias sugerem que ela “o tirava de seu sentido” recorrendo aos conhecimentos 

mágicos que possuía. Balthasar Lopez conta ser conhecimento de toda gente da terra 

que certa feita, Maria Barbosa “dera hum caldo a beber o seu marido que ha pouco que 

ueio de fora que o fez dormir tres dias com tres noites”
175

.  

Outra forma utilizada para afastá-lo foram suas constantes agressões físicas; o 

barbeiro Gaspar Carvalho ao presenciar uma dessas cenas, relata ter sido necessário 

socorrer João da Cruz: 

hum destes dias atras estando a porta do sombreireiro o chamara 

manoel Gonçaluez torneiro, e o oliueira Barbeiro pera Effeito de uer a 

Barbosa que estaua espancando o marido, e que botando Elle 

testemunha a cabeça uira estar a ditta Barbosa com o marido debaxo 

de si pello que Elle testemunha Entrou dentro, E a achou que estaua 

com o joelho En cima do peito do ditto marido, e com huma mão lhe 
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tinha apertado a garganta, de modo que elle não podia deitar a uox, e 

que a ditta maria Barbosa juraua que o hauia de matar mas que a 

enforcassem: pello que elle testemunha a reprendeo, e acodia ao 

marido, e que tanto que  isto passou ella se sahio pera fora 

fechandolhe a porta de modo que ficou Elle testemunha fechado com 

o ditto marido della, E lhe foy forçado sair pello quintal
176

 

 

Ações que se estendiam também ao leito conjugal, a já mencionada Phelippa da 

Rosa inteirou em sua denúncia que “o dito marido da Barbosa confessou a ella que sua 

mulher se não quer juntar a Elle Em cama”. O alfaiate, Alvaro João, vizinho de parede 

do casal, expôs às autoridades eclesiásticas que ela dizia “ao marido publicamente que 

Se quiser alguma cousa digo vez dormir com Ella que lhe ha de dar dez pataquas, E que 

huma vez o deitou fora della, E não consente que durma com Ella na cama, E que o bota 

muitas. uezes no quintal a dormir o que Elle testemunha tudo”
177

. Outro vizinho, 

Manoel Gonçalves, reforça os excessos de Maria Barbosa com João da Cruz: trata seu 

marido “mal chamando-lhe de cabrão, cornudo, E dizendo-lhe que se ua Embora que o 

não quer ter Em casa, E que se quer dormir a quem se leuar gosto”
178

. 

Afirmações e figurações que numa sociedade de grande vigilância e pouca ou 

nenhuma margem para contestações formais, principalmente vindas de mulheres, 

refletem estratégias forjadas por Maria Barbosa para resistir ao casamento 

indissolúvel/monogâmico e à sexualidade que a Igreja e o Estado impunham enquanto 

naturais. 

No mais, seus percursos entre a terra e mar, revelam um universo contraditório 

das normas vigentes, dando indícios de que ainda que as punições das instituições 

jurídicas tenham tentado enquadrá-la numa forma de ser mulher fixa, sua vivência 

demonstra ter sido muito mais dinâmica e plural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em Lisboa, embora tenha sido denunciada por vários crimes, as autoridades 

inquisitoriais se ocuparam apenas daqueles que pertenciam à sua jurisdição
179

: feitiçaria, 

proposições e costumes heréticos como desprezar as excomunhões, não respeitar os 

ministros da Igreja, dizer juramentos, não ir à missa e trabalhar aos domingos e dias 

santos. Nas sessões de confissão, no entanto, a ré vinha se mantendo negativa quanto às 

práticas de feitiçaria e com relação às heresias alegava que havia dito palavras contra a 

Igreja e as autoridades eclesiásticas por agastamento e cólera que tinha contra o prelado 

pelas acusações que fazia contra ela. Na sua sentença, mais um dos seus crimes some e 

foi enfatizado apenas o fato da ré ter vivido excomungada e de “sentir mal da santa fé 

católica”. Como pena o Tribunal determinou que Maria Barbosa deveria ir a auto-de-fé 

com vela acesa na mão, abjurar de leve, cumprir instrução na fé católica, realizar 

penitências espirituais, pagamento de custas e não voltar àquela zona do Brasil.  

Afastando-a assim, mais uma vez, da sua rede de relações e evitando o mau 

exemplo e escândalo que dava na terra, ao que parece, maior alvo de  preocupação dos 

inquisidores e do Bispo, por ser este um local onde “sam tanta gente noua na fé, e outra 

estrangeira”
180

. 

A “trajetória de degredos” que o processo de Maria Barbosa nos permitiu 

conhecer, termina onde havia começado, no Reino, e esse “ir-e-vir” informa a grande 

circulação de pessoas no ultramar movida pelo sistema jurídico lusitano, que 

empenhado em atender as necessidades políticas do Estado e deter os avanços de 

práticas transgressoras, acabava contribuindo para que suas possibilidades se 

ampliassem, difundissem e se remodelassem a partir de cada espaço, cultural e 

socialmente distinto, percorrido. 

Ainda que tenhamos tratado aqui de um caso específico, o processo de Maria 

Barbosa deixa transparecer como mulheres que a denunciam e são apontadas como suas 

cúmplices, adentraram e se inseriam no universo ultramarino, estabelecendo uniões 

entre si e se recriando estrategicamente nas novas realidades, por vezes subvertendo e 

utilizando a favor próprio também discursos e instrumentos punitivos que as 

marginalizavam.  
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