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Representa.ç~o do secretário

do governo das Minas ao Rei Português .••.. "••••. "
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\

\\

•• Gemoé possivel

entender

sivel

entender

falar

da. mae e deixar

.•.

outra

outra

época? Ccmo;, pos-,

pessoa? E a mãe? Por-ique

nao

que as mulheres de Minas re _

pousem calmamente no leito 'da história?"
-Fernando Cabe.ír-a-, ''Sinais

de Vida no Planeta

Minasu

1

1. lntroduçio:

Como se n8.o bastasse

o mito da cordialidade

sileira a pender sobre a cabeça dos historiadores,
sociedade

mineira

de riqueza

no ~culo

..

o risco de se verem envolvidos

realidade

social de vida da populaç;o

pr-esei.t eada com o velho

sonho do El.dorado,

ex'temporâneos quanto Eduardo
a distante

naquela

Frieiro(1959)

pobreza mineirao

,.

do onus e da vadiagem"

sobre

\

a

pela aparência

iludia muitos daqueles

sobre seus segmentos

trabalha-

n~o tin.'1am,pois,lugar em uma civilizaç~o

enunciou

j

seguiu adiante}desvendando

da miseria

tM,

foram, neste sentido~

que em sua "Vila Rica, Vila Pobre",

,

o real sentido

Estudos

e

Poucos no passado,

(1982),

Vergueiro

na hif3toria bra-

que debruçavam-se

O "f'aLso fausto"p ate anos bem recentes?

a penetrar

dores e a condição

aqueles

,

e opulencia.

que se aventurassem

XVIII}corriam

..

e da passividade

•..

e da condiçao

na 'metamorfose

de vida dos seus represen-

tantes em Minas Gerais.
Abertos

esses caminhos,

entao, contribnir
de alguns,

ainda mais para o 'Tepensar"

pareceriam

da pobreza

mineira

controle

que detinham,vendeiras
estreitamente

no Setaoentosp
e negras

identificadas

piciavam

consumo

operarem

desta forma, disseminanú~

dos, até então"

e prazer,

mente a estabilidade

alvarás,

editais

~Knas Gerais no século
mesmo extingui-Io.
constitui
envolvem

conjunto

este comércio

v ende i.r-a s e negras de tabuleiro

prOblernã~

Nõ êfitánt~, sendo

müfi4~ dê

o tema» âp~§ã~ dessas

~po

de comércio

a todo momento

de caráter

no

Nesta

aos quais pro-

sociais d~~ina-

ameaçavam

praticamente

realçando

as ~nicas

perigosa-

é

a curta bibliografia

Lndí.cat í.voe que nos auxiliassem

de

pelas mulheres

em

de regulá-lo,

ou

das quest~s

que

no entanto, merece um re-

oficial,

refletem

assim)apenas

essencial

através

ami~de de cunho repressivo,

fontes existentes

d~si:e '\."l"abaL~o. N;o ob s+an+e , a necessidade
como conb-aponto~

praticado

para a viSUâlização

fontes de caráter

sua utilização

colonial,

no sentido

f'emí.ní
no, Seu tratamento,

social dominante,

limitaçÕeS;

ameaças

institucional,

de fontes, essenciais

que, enquanto

gê

poucos

mulher

de laços associ'ativos. Ao

e coesão entre agentes

as modalidades

sob controle

e a visae

encontramos

da

comerciaiso

sociais dominados,

para o estabelecimento

XVIII, sofriam

A documentaç~o

um valioso

nos a utilizar,

atividades

por parte da classe dominante

e ordens,

lativo cuidad(j na medida

empt:t'.f.éO

de tabuleiro,sobre

social

um dos per--

da ordem.

Alvo de in~er~ress~s
bandos,

se ocupa da participaç~o

~ulidariedade

fluidos e dispersas,

pode, a partir de

nosso estudo ~incorporando

com os segmentos

contribuiam

social mineira

de alguns mitos que, não fosse o esforço

insuperáveis.. Neste sentido,

sonagens

ocupaç;o,

cremos que a história

os interesses

alguns aspectos
e disponiveis

para a construçao

de superar
existente

tais limi taç~s

sobre

do corpo
obrigoo-

sobre o assunto~

na interpretaçio

do

Nela)

do tema. pois, fruto

2

de uma histoviografia
incorpora

pouco afeita a revisao

a perspectiva

sobre o problema

de seus marcos

fundadores,

contido no discurso

a grande maioria

das fontes oficiais

(

ELl±S,

1949; Zemella, 1951; Boxer, 1963). Foram ~teist no entanto, na medida que seus conte~dos

\

,
abordam

temas que tangenciam

e as atividades

comerciais

Social,
quest~s

ao recuperar

elevar

c:1

cient{fica

Nesta solitiria

tarefa

reducioniata,sua

....

abordagem

da dinâmica

de construção

a sofrer da inusitada

sobre a estrutura

social

,

a condí.çao

mu Iher- trabalhadora

para compreen~o

duvidas

contemporaneamenteo

as interligaç;;es existentes,com

fundamentais

ta, chegamos

e esclarecem

em desenvolvimento

Se, finalmente,
de sugerir uma atitude

nosso objeto,

de objeto historico

na perspectiva

outros segmentos
daquela

da Hist~ria

pobres"

desperta

sociedade.

de um objeto,

pressao positivista

p0-

sem muitos parâmetros

para simplesmente

à

vis-

descrever:.fontes

,
e documentos

que recolhemoso

tida que de chegada,no
de linhas gerais

Esses, no entanto,

momento

do processo,

da abordagem

de objetos

arriscamo-nos

A pesquisa

analisar

cobrir a sua ligaç~o
tarefa pode-se

construção

(1976: 15) expressaria

S~ depois de cumprida

expor adequa-dalllenteo movimento

com isso reproduzir
aprioristicae

terial transposto

o material,

formas de desenvolvimento

interna.

e desp
essa

ger-aL,

Se

que·o que se expoe e uma

(•• 0) O ideal não

e traduzido

Sem a segura recuperação

consideravelmente

deve captar com todas as min~cias

as suas diversas

se consegue

para nos, mais um ponto de par-

inéditoso

a prejudicar

interpretati vo subsequente. Der outra forma, Marx
11

constituem

é

senao o ma-

no c~rebro do homem .•"

o discurso

este sent ímerrtos

\

,
\
\

U

mais

ainda

sobr-epeaando

ocupam» senao

em venda de frutos

o consumo

mesma Capi tar.ia

-

não

se

Do

que para

vem de for-a] e a insuperável
comerciantes,

a

dlvidap
e com a

Realo"

tlCausas determinantes

da diminuiçao

das cem ar-r-oba s , apresentadas
junho

p~

insignificantes.

de tantos gêneros,

em que esta para com as praças
Fazenda

as mui tas

que fora do servl.ço dcméstico,

tas cativasp

que resulta

a sociedade

'.

de 1789"

pela

da contribuição

,..

Camar-a de Mariall<li

o

desenvolvimento da economia mineradora na capitania

o século XVIII,
maç~

atraiu

um considerável

popuLac í.onaL, que possibilitou

contigente

de um amplo mercado.• Ehl decorr~nci.a disto,

de l\H.nas Gerais duran·te

manifestou-se

na região

a \for-

um notável \n\

cremento da atividade

comercialg resultante,

de produtos de outras

partes

estabelecimentos

A

importados, consumia-se tamb~

vilaSt

arraiais

comolojas

"~neros

veia

em .ger-a

n

que, produzidos

em

terri tório mineiro,

em Minas Gerais,

as vendas constitui

-

e mais seguro meio de abastecimento das populaç~es que habitavam as

e áreas mineradoras. (1) No decorrer

do século XVIII

serão responsáveis

de gêneros conhecidos como "secos" (teCidos, artigos

de armarinho,

de trabalho,

utilidades

dom~sticas, ate ••) e "molhados" (bebidas e comesd-

L}, Diferente

das lojas,

estabelecimentos

cuja atividade

comercial restringia-se

maiores e exclusivamente urbanos

apenas a fazendas "secas ", as vendas multiplica-

vam-se indiscriminadamente por áreas onde existissem
tigoSe

da

além destes gêneros

e vendas. Entretanto,

da terra

p

por ambulantes.

pela comercializaçio
instrumentos

p

,-

Das modalidades de comércio existentes
ram-se no principal

da converg~ncia para as Gerais

da Co.l.oní.a e do Reino, que chegavama popuLaçao atraves

comerciais fixe$

eram comercializados

em parte,

consumidores para seus variados ar-

Em geral fixas em locais determinados, serviam de lar para os agentes que nela

trabalhavam. Havia ainda as "vendas volantes",

I

mineiro,

,I

Ias

em constante mobilidade pelo territm-io

complementandoa demandade um mercado mais amplo com g~eros

distintos

daque

I

coerer-cd
a H zados pelas negras de tabuleiro ..

"

Nestas vendas~ o trato

j

tos casos, uma tarefa

i11

i

Em alguns
bl~las decorrentes
~ltanto,

o

deste~1 preocupava

coloniaiso

casos, a origem desta pr-eocupaçao si tuava.-se especialmente nos
da presenÇa feminina neste ramo comercial.

Na maioria das vezes,

P!'O

-

no

pêrantê as camadas populares~ Assim~ contido no discurso das fontes oficide mundoda classe·dominante

ês:fê té8'.&i' rêVêlãr"'nós-á contradiç6es

víéti.N@s~~ senti66t
vendas

do esta -

A atuaç~o deste ramo comercial junto à massa de homens p0-

ais qaS E8íi§ÜHâfuês, éXprêssãô dá vi~o
li tdiliif

em mui-

temor despertado nas autoridades provinha da maneira comoatuavam os agentes

deste cem~rêi~

•

proprietárias

bres mediada pela necessidade de consumode g~neros básicos por parte
sobremaneira as autoridades

I

com o públ~co foi,

feminina executada, ou por muL~eres forras

belecimento eu por escravas.

\:

comercial que se estabelecia

sob controle

fi~

inerentes

mineira e metropo-

àquela sociedade de tipo escra

pu~eriamos jamais reduz~r este estudo ao caso particular

dau

feminino (apesar desta presença ser um dado importante comoveremos

a.diante), mas abordar a inserção

e dinâmica deste tipo de comércio emuma estrutura

50'-,

cí aI com elevado
vistas

de

indice de pobreza

caráter

distinto

Responsável

em relaçio

~ladro geral

ao

pela distribuicão

bulante, também representou

de g~neros

papel importante

Era ocupado predominaptemente

pon mulheres

de relaç~es
da

economia

de consumo

no abastecimento

de trabalho

escra -

colonial.

ligeiro, o comércio am das populaç~es

mineira~~\

a denom.inaçio genérioa_)

pobres que mereceram

Já no alvorecer do século XVII!, Alltonil registrava sua pres~

de tabuleiro""

de "negras

(2) e predominância

...••

Ça e Lmpor-ta.ncd a e

tltamb~ com vender

coisas comestíveis,

em breve tempo acumularam

quantidade

aguardentes
considerável

como os negros e os indios escondem bastantes
nos ribeiros
1"0

dá aos vendedores

grande

lucro, como

e

dar

costumam

a

a regá.-los sem estrondo

oS.faz muito

ferteis - e~ por isso, at~ os homens de maior cabedal

não deixaram

de se aproveitar

por este

terra, tendo negras cozinheiras~
neiros,

ocupados

Negras ou mulatas,
past~is,

uma multi~

bolos,

de mulheres

tutes~ aproximando-set

que circulava

doceiras

U

no interior

citaram forte desagrado

às autoridades

da administração

pobre ou dirigindo-se

enormes contingentes

de escra~~s,

jornais, contrabando

de ouro e diamantes,

comeat!veis~

e arraiais

de comércio
colonial&

de prostituição

de

CQm seus qui

de ouro e diamantes~
em

Minas~ amba.s

Congregando

sus-

segmentos

onde concentravam-se

de responsabilidade

prática

taver -

gêneros

às áreas de mineraçio

eram acusadas

da

fumo e bebidas .•Tratava-se

das povoaç~es

entre estas modalidades

,

(3)

variados

lei te, pão, banana,

flor

p

vir dos portos

apetecer e buscar •.
vendiam

à

e crioulos

com muita f.requência, dos locais de extraçio

Apesar das diferenças

da populaçio

nho dessa mina

lavra e mandando

forras ou escravas,

doces , mel,

camí

mulatas

nesta rendosissima

do mar tudo o que a gula costuma

variados

horas do dia, tiram ou-

para si, a maior parte deste ouro se gasta em comer e beber,

chu va miÚda aos campos a qual, continuando

ccero

de ouro. Porque

oitavas quando catam

e nos dias santos e nas ~ltimas

insensivelmente

tais

e gar-apas , muitos

direta no desvio de
e ligação coa os qui-

lombos .•

fréqUênCia de documentos

A

social mlfiêÍrã dürãntê o setecentos,
!;f
I

sua supêrãiJáêif

sobre esta problemática,
demonstra

o persistente

que atravessa
empenho

a histÓria

das autoridades

na

6

NOTAS I

A estes estabelecimentos
da capitania.

atribui-se

..•

uma funçao

Sobre este aspecto consultar

precursora

no processo de povoamento

Zemella, M.. 1951.

,

#

A pobreza mi~eira no secu10 XVIII foi cuidadosamente abordada por Vergueiro,
A

#

_

O autor argumenta que a aparencía democratica da sociedade mineira reduzia-se
guinte expressão:

''Ummaior n~ero

de pessoas dividiam a pobreza.u{pág.

30).

to manento de seu estudo, ao efeLuar um reconhecimento dos "protagonistas
(capi tulo

4),

já

gueiro,

o)

Aneoní.L,

a se -

fu

OOl'-

da miséria"

dedica uma breve descriç~o das "Vendase as negras qui tandeiras"(pág.

177-180), combase nos testemunhos das devassas ec Ies.í at s,
autor

\

L. 1982.

abordara,
1981)
1982: 173

nn...:trabalho precedente, o

no contexto da pobreza, a ação das vendeiras e prostitutas.

(Ver-

3- Vendas e Vendeiras:

"quanto

$8.0

ajuntamento

no ror í.os os prejuizos
que costumam

que se seguem de

fazer os negros assim ne!!

-

ta vila, em forma de folguedos e bailes que sao
proibidos

pela Lei do Reino, mas em muitas casas

particulares

onde se segue não sÓ fazere~ furtos e

faltando com os jornais a seus senhores,

mas ou -

tros danos que consigo

produzi-

da de semelhantes
quietar a Re~blica
quências

C •..

traz a ociosidade

ajuntamento

até cllegarem a ln -

com presunç~es

de más conse~

)"

Edi tal que o Senado da ólmara desta Vila mandou
pregoar pelas ruas pÚblicas,
mais ~blico

e feci1á.-lono lugar

- 13 de janeiro de 17200

8

Espaços preferidos
diversos segmentos
g~eros

para o consumo de mercadorias

da população

alimentícios,

pobre que compunham

instrumentos
N

rios para a reproduçao

de trabalho,

da vida material,

(carpinteiros, pedreiros,

alfaiates,

dor destes estabelecimentos.
da terra ", inevitavelmente

ferreiros,

servida,

interi r. Escravos ai organizavam
tados de seus proprietários.

escravos,

~.

~blico

viol~ncia~

Ao contráriO,

regados pela "aguardente

ferimentos

de comercializarem
tamb~

bailes, batuques

\

frequenta -

e mortes em seu

ouro ou diamante
negros refugiados

qui lombos, em busca de p6lvora e chumbo para resist~ncia.: Neste ambiente,
nem tudo lembrava

de

forros, oficiais mecana.coa \

estes elementos,

Para as vendas dirigiam-5e

Em busca

e outros objetos necessá-:'

etc ••• ) formavam.o

envo Lv i am-ese em brigas,

fugas, al~

as vendas atraIam

a sociedade mineira.

vestimentas

mineiros

Além de comprar,

básicas,

furem

,

no entanto

atraiam ao 10

e folguedos

<Ai

cal, camadas papolares'-pobres,

em busca de um Lazer- coletivo.

Estas ocor-renc í.a.sconfron
N

tando-se

com a moral vigente,

pelas camadas

dominantes.

de prostitutas
tes segmentos
festaç~s

Este aspecto

cano manifestaçoes

era agravado

das camadas populares

çoes e limitaç~8

criava um clima de instabilidade

A repressao

às vendas,

proibitivas

social,e motivava

ao seu funcionamento,

de recursos

das populaç~es

mineiras,

para o Estado Metropoli tano(l).

de rigidas medidas
câmaras Municipais,
ferir balanças,

regulando

estas não se concretizavam.

curavam evitar diretamente
mercadorias

e almotaçar(2)

as consequ~ncias

internamente,

Este .ímpaas e resultou,

ficavam obrigadas
os g~neros

su -

A ativi -

o estável e s~

importante

fonte

...

em parte, na criaçao

Atrav~s de deliberaç~es

anuais, as vendas

pesos e medidas,

Se o contato que es -

tornara-ce,externamente,

seu funcionamento.

geralmente

sérias restri -

coloniais.

era tarefa delicada.

dade das vendas era imprescinct1vel, pois além de garantir,
guro abastecimento

de mani-

otivo de temor entre as camadas dominantes,

com a populaç.ão pobre

gerindo medidas

.•.

e a ocorrencia

por parte das autoridades

no entanto,

presença

A converg;;ncia de difereE,

para estes estabelecimentos

ao seu funcionamento

de "ociosidade"

ainda mais, pela constante

que faziam das vendas seus locais de trabalho.

coletivas,

tabeleciam

eram caracterizados

do Senado das

a obter licenças) a-

vendidos.

Estas medidas

sociais de injustas elevaç~es

no preço

pr~
de

básicas(3).

Se, por um lado, a atividade
outra atividade

comercial,

segmentos dominados

Já

em

por outro sua:condição

da sociedade,

tingiram também seu ~blico

1714,

de espaÇo de associaçao

a tornava alvo de outras medidas

como qualquer
primária

proibitivas

nos

que a -

frequentador.

por ordem do governador,

da casa de seus senhores

•..

das vendas sofria estas restriçoes

era proibido

aos escravos pernoitar

fora

9

" porque assim o fazerem resultam

:aiS

gastando-os

Esta proibiçao,atingia

muitas vezes com demasiad,festemperança(.u)(4)

diretamente

um local para onde os escravos

jkim

etários,

que deveriam

de consumir

as vendas,na

dirigiam-se

e se divertir,

ser canalizados

para

mesmo

t

Preocupava-se,

soas negras

sobretudo,

e livres naquele

de reIaç;;es pessoais

estas formas possiveis
representado

neste mesmo

Rei, divulgado
quaisquer

sentido

e desenvolvim-

alertava

em condição

recolham

ter trato de venda de coiem sua

7)
no Edital da cimara ~kmicipal

negros alheios

ruas ~blicas

de são João DeI

da vila, impedindo

que

em sua casa para nela Ihe s ven-

mantimento

algum

de bebida

outrossim

consinto

folguedos

nas suas casas e senzalas,

travestirem

local. Se causava

desdobrando-se

que os mesmos

negros

ou comida;

façam bailes

insatisfação

estabelecendo

às camadas

coletivas

das autoridades,

livres

um pequeno

com

com~rcio

o fato dos escravos,

realizados

nestes

-

a repressao

" vendas
as

pois o
11

ajuntamento

que costumam

ma de folguedos

e bailes

)

fazer os negros

que são proibidos

(••• ) em forpela Lei

Reino, mas em mui tas casas onde se lhe vende o comer

do
(••• )

a
mui40i

estabeleci-

de lazer, também atemorizavam

mineira.
Assim, na perspectiva

ou

mineiros,individuos

daninantes

seus jornais, os "ajuntamentos"

em manifestaç~es

nem

nem nas suas portas(.u)II(8

ser comum nos centros urbanos

suas casas em vendas,

tas vezes, ali depositarem

.,

para o papel

que:

nem poderá recolher

(0 •• )"(

constava

Como vimos, parecia

colonial

ao ordenar

de pes -

além da pr-eocupaçao com

entre a camada explorada,

pouco tempo mais tarde em todas as

der e cosinhar

mentos,

de largas parcelas

de outros

pessoas
11

população

ou matrimonio

e com o contato

,

negras

A

de batismo

presença

de um bando de

que pessoas

pares de cor. Entretanto,

nem bebidas,

cativos

através

e proibia

social escravista

nenhum negro ou negra poderá

casa negros
Proibiç;o

aos escravos

com a crescente

de solidariedade

sas comestiveis

seguinte,

ou fossem padrinhos

~et{S

dos propr\,

desta forma, os parcos rendimentos

do governo

pelas vendas nesta questao,
n

.1

entre

do controle

em

do jornal. (5)

pagamento

contexto

em que estas se constituiam

durante a nOite,fora

de alforrias(6)

forras, poasua ss en escravos

negros.

mento

a concessão

medida

esgotando,

O Conde de Assumar, mandatário
1719, impedia

nao darem conta dos jor-

a elite

justificava.-se ,

se segue nao

fazerem furtos

50

seus senhores,

e faltando com os jornais

a

mas outros danos que consigo traz a ociosi";'

dade produzida de semelhantes ajuntamentos até chegarem a
inquietar

a Re~blica

,,

com presunç~es de más consequ~ncias

\

(••• )" (9 )
Apesar dos temores que causava, foi comuma utilizaçio
dominadas comoespaço para festas
sa, preta

da venda pelas camadas

reunindo elementos dos mais variadoso R0-

coletivas,

forra,
" que vave de uma venda em Água Limpa (••• ) nos dias santos
e domingos consente na sua casa batuques e danças de negros,
capit~es

do mato com escandalo e inquietaçÕeS. "(IO)

Rigorosas medi:.dasbuscariam extinguir
as autoridades

alguns destes

com o avançar daquele intranquilo

temores que atormentavam

s~culo. Neste sentido,

posturas

e edi-

tais

das cimaras Municipais fixavam um horário máximopara funcionamento das vendas.

vila

do Carmo(ll),

a partir

das a fechar as: portas

de outubro de 1734, as vendas situadas

ao toque do sino da ~ara

Depois de fechados tornava-se
cravos ou escravas(12).
mulatas,

a circulação

'i tuaçao

às nove horas.

fossem, a~s

.,

de coibir

e

proibida - provo\.Finalmente em 1754,

agravou-se com as vendas obrigadas a fechar o expediente,

pois da Ave-Maria" (15). Coma finalidade

ficassem es-

de negros, negras, mulatos

as tlAve-Marias"(13) tornou-se
,
,
~
()
arcas uma si tuaçao pr-oxima a um estado de S1 tio
14.

cando nestas
esta

e, nos outros distritos

eram obriga-

terminantemente proibido que em seu interior

Algunas anos depois,

ainda que forros

na vila

:an

"meia hora de -

o contrabando de diamantes na Demar--

caçao Diamantina, o governador, entre outras proibiç~es,

tamb~m,determinava:

ti que de dia nem de noite possa escravo algum, mulato ou
negro forro ~1trar
para dentro,
Constantemente presente
no interior

'''..

e menos pernoitar
entre

do estabelec.imento,
espaço interno,

neIa s

ou tavernas,

Nas Minas Gera:is)os balc~s

tornando-as

suprissem suas necessidades

o ingresso desta populaçio
tamb~ n;o escapou de s0-

das vendas localizavam-se no interior
que, em seu

negros fugidos se escondessem e quilombolas

de chumboe pÓlvora. Temendoa continuidade destas ocorr~n~••'·
í

" pêt'

(16)

semelhantes às t'av er-na.s
, e possibilitando

cias, os vende.í.r-o
s foram obr gad't aver-nas

)"

durante o expediente,

longe de qualquer vigilância,

cimento(17). Nas

í •••

as preocupaçoes das autoridades,

de vendas, lojas

frer severa restriçao.

dos mostradores das tavernas ou lojas

colocar seus balc~es na parte exterior

dó estabele-

passou a ser proibido a demora de escravos em seu interior,

ràzao de resultar

disso gravissimo prejuizos

a seus

séfl.Í1ói'ês e bem comuma se embebedar-emde sorte que com re-

•,
ceio antes procuram fugir

do que a casa de seus senhores,

formando desordens e brigas
No extenso rol

de consideráveis

,

"

o

isol~mento destes

bres,

determinaç~s

-

circulando

a presença de vendas nestes
devido. Comoo controle
impossivel,

r

contribuia

individual

homens livres

e pc-

liberdade,

.,'

Entre outros perigos

para que os escravos esgotassem o jornal

sobre os trabalhadores

e at~ mesmoirracional,

...-a.m-&e
nas câmaras Plunicipais,

coloniais.

\

ou diamant1fera.

f'r-equen+ement
e armados e comrelativa

locais,

da a.,.

"f

zonas de mincraçao aur1fera

ambientes que apresentavam excesso de escravos,

negros ou mulatos,

resultantes

que proibiam seu estabelecimen•••

morrOS e aluvioes,

despertava extremo temor e insegurança nas autoridades

tarefa

(18)

de medidas para conter os problemas sociais

Çao das vendas, estavam tarnb~ presentes
to proximo as lavras,

rtrí.na.sv "

in~eras

eScraV06 que mineravam era

queixas de proprietários

avoluma

requerendo a expulsio dessas vendas. Dentre as acusaç~es,

constava a de:
n

nas ditas

vendas se( ••• ) deterem os (••• ) negros que mi-

neram cornoporque nela destroem

jornais

06

de que se seguem

fugirem por o se acharem as di tas vendas sobre as lavras

em

que os di tos negros trabalhamo" (lg)
Isto,

-

no entanto,

nao era tudo. D1S ~ltes

r-esponsab Lí.zado por incitar

"pend;ncias

í

dos centros urbanos,

e mortes que os brancos e escravos

sionado do que se gasta nas di tas vendas."
Anna Vieira,

preta

forra,

vivia

('2q Na Pa~em.,.

em sua venda onde

motins 11

(21)

No contexto de uma sociedade escravista,
nos à propriedade,
interior

vras.

atrav~s

fiassem as proibiç~es

motivos suficientes

das autoridades

locais,

sustavam a ocorrencia

Particularmente

para legitimar

estabelecimentos

as sucessivas

No entanto,

de janeiro

obedec.-eram,ficando os "poder-osos livres ". (22)
interessados

em " ter

lojas,

no

o combate "que os
frequentarem as la-

e~puls~es daqueles que desa-

em Vila Rica, desde a década de 1710, tornou-se

desta medida~ Qôfif~rmeoutro edital

ocorrendo

de desdobramentos perigosos.

vendas se situfis§em nos morros de mineração.

rizando ãqueles

ou fugas e da-

Í

empreenderampelo impedimento destes

Assim, através

ameaças de rebeli~es

de poss veis mortes c ferimentos de escravos,

das vendas, significavam

proprietários

e pela

ser concubinada com Antonio ~üna(••• ) esse tem ci~-

mes e faz esperar

. J

fazem oca-

freguesia. de Ouro Branco,

" se juntan: negros de noite( ••• ) a fazer neg~cios,
dita

este ramo comercial era

fica

proibido

que

oomprovadoa inomlidade

de 1718, pois Súmffilteos v~ldeirÕs pobres
Dí.ante de reclamaç~es o Senado cedeu, aut.2,

ou vendas abertas

para venderem,comesti -

•
tiveis, ou fazenda
levantassem

ranchos,

tas paragens,

(23). Permanecia proibido, por~,

seca na tirar licença
casas ou senzalas

como vimos,

trativos, a atmosfera

espaços

nas paragens

distantes

procurava-se

proximas

e isolados

social era extremamente

truçoes em suas proximidades,

~..

Nes-

tensa. Neste sentido, ao impeQir cons \\

-

evitar polos de concentraçao

entre a população

envolvida

tar o trabalhador

de seu local de trabalho - principalmente

sequente diminuiç~

...

as zonas de extraçao.

dos eent r-os poli ticos-adminis

precipuamente,

nos trabalhos

que ~essoas

minerat<')rios. Contraditoriamente,

de sua jornada de trabalho

tornava

ao se aias- '

no caso do escravo

economicamente

irracional

a sub-

esta

medida.

,
A imensa repressao
a oc~rrência

da revolta

que suscitavam
repressivas,

que recaiu

de Felipe dos Santos,

o funcionamento
com a viol~ncia

11

sobre os moradores
revelava

de Vila Rica em 1720, apos

mais uma vez os graves perigos

das vendas em áreas de mineraçio.
que o momento

requeria,

constava

No bojo das medidas

que:

toda a pessoa que tiver casas, ou vendas no morro as desfaça

15 dias, c se venha situar nesta Vila, ou em outra

dentro de
qualquer

que lhe parecer,

rao arrazadas

e queimadas

como nao seja no morro aliás lhe separa que hão haja mais memória

de-

Ias (••• )"
Ficavam,

ainda, os moradores

-

obrigados

sas na vila e assim na o fazendo
o povo"

(24).

Reafirmando

mente, no mesmo

seriam considerados

o perigo

anos de degredo para Benguela

assim de moll1ado, como de fazenda

ilegal-

as pessoas

estes moradores,

com as determinaç~es

,aparentemente,a
garantia

nem ocul-

seca, de qualquer

(••• ) pelas lavras, ou pr<')priasou a Ihe í.a s I•.••
)I,

Através de um Utermo de obrigaçio"

transgressoes

4

que perseguiam

por estas vendas situadas

em tempo algum ter venda, nem p~blico,

genero que seja,

e comprometiam-se

a

"cabeça dos rebeldes

em suas ca-

em ex tr-açao-

não poderá

tamentes

Se

social despertado

ano, um bando condenava

si tuadas nos morros
ti

a no prazo de 3 dias, recolherem-se

anoS mais tarde, em outro bando

de lavras, assinavam

acima.(26)~

enorme viol~ncia

sua obedi~nciat

proprietários

contida

nas penas previstas

nio era isto que ocorria.

dirigido

Tanto assim, que dois

a Vila Rica, o governador

ordenava

vez:
" que nenhuma
seja possa

pessoa

de qualquer

qualidade

e condição

para estas

que se-

ter nos lugares do morro ouro podre, ouro bueno

mais uma

ouro

fino, corrego

casta

rá vender

Como

tamb~(

aos negros

seja com cominaçao

cadeia

dirigiram
iens, como

desta

Vila,

a presença

casta

..•

do Morro

nessas

negras

apenas

traduzida

atividades

de jornais,

em bando

vender

escravas

por sua mao , ou ter negros

a roda

dele podem

muito

ouro,
desor-

que ali mine-

de 1729, destacava

terao negras

ou be-

nem em rachos

que vendem

ou mulatas,

,

referida

mas

ou escravas

de

ou forras,

nos di tos ranchos (••• ).. (28)

em Vila Rica, por meio

do Conde

de Galveas

do b~ldo

" que no di to morro

de qualquer
ou forras.

se ande

pessoa
11

Se, por um lado, estes

extensos

das a Iterna ti va s apresentadas.

desta

ouro não haja venda
de negras

argumentos
próximo

nestas

jusrLf'Lcavare a proibição
às lavras,

áreas.

Algumas

por outro,
ordens

para ma nu t enç ao do abastecimento

de problemas

oficial

no ano de 1732

(29)

por alternativas

contida na documentação

do distrito

que seja, principalmente

de abastecimento

a persist;ncia

ressurge

que determinava:

tirando

tipo de comer-c i o varejista

criava um grtna de problema

vendeiras,

e em todos os lugares

Vila em que atualmente

Entretanto,

Na Vila

por in~eras

seus donos convindo

às mulheres

ziam-se acompanhar

extraía-se

entre os escravos

a distância

dirigida

qualquer

(~

de Vila Rica.

comestiveis

ou forras

Esta repressio,particularmente

outro

It

de 11 de setembro

coisas

lhes vender

sorte

u)

na

a ação das vendas

passos

cativas

ven-

e ordenava:

nem possam

ou mulatas

de ouro(.

as autoridades

de duzentos

alguma

que

por si ou pe-

das Congonha s , onde então

e desvio

\

pode-

g~nero

ou vender

nem com tabuleiros( ••• ) no dito morro,

vendendo

ou

que tiver as ditas

responsabilizando

bebedeiras,

" não consitam,

nenhuma

de pessoa

qualquer

100 oitavas

nao incomodavam

do governador

feminina

bidas

e pagará

ao governador

ferimentos,

ravaro. A resposta

ou aos brancos,

ou particulares,

os moradores

queixas

nenhuma

de seus escravos( ••• ) terá um mês de prisão

Estes problemas
Real do Sabará,

••• ) nenhuma

de que a pessoa

das, ou ~blicas,
la pessoa

e campinho

de seco ou de moâhado , ou seja p~blica

de venda,

particular.

seco, rio das pedras

oriundos

que atravessa
Estas eram

da presença

o Setecentos

sempre

- demonstrava

cautelosas,

esta medida.

de e.xpulsâ'ofa-

nestas

de vendas

de vendas,

regi~eso

nestas

áreas -

a ino'cuidade

ex+r emamcnt e

preocupadas

•••• <,

com a origem

social

dos agentes

e ~orwa

com que se encarregari.am

da atividade

abaste-

cedora. Cs lavradores

•

A principio, havia
prios moradores

e roceiros

ooncordância

na outra proposta,

...

para transporte

lavras. No entanto,
nava-se altamente

~eram sempre preferidos

dos generos

para atividades

contraproducente

para execuçao

de utilização

a serem consumidos

subsidiárias,

de escravos

produtivo,

(30)

dos pr~ -

pelos trabalhadores

o deslocamento

para o processo

desta tarefa.

nas

de trabalhadores

sendo portanto

tor -

de dificil

adoç~o por parte dos mineiros. Aos lavradores e roceiros era obrigatório que, ao vend~
,
rem proximos as lavras, o fizessem por atacado, em alqueires, sendo terminantemente proibido v corn~cio

de aguardente

e carne cozida. A instituição

buscava nestas áreas restringir
didos pelos mineiros
dir o consumo
juntamentos,

o consumo

proprietários,

de·aguardent~
-

cuidando

Segundo
TO!l

reunioes

e conta

da escravaria

e homens

estes tamb~

esta perspectiva,
-...

entre a populaçao

de um com~cio

"por atacado

pobres aos g~eros

de cozinhar

impedir-se-ia

ce-

as carnes e impea ocorr~cia

pobre - funçao que desempenhavam

de a,

ate

...

entao -c s agentes. do cceier-c.í.o :v~ejist.a.como as vendas e as negras de tabuleiro.
Mesmo proibidas
euL tas

n,

que 1 funcionando

os quilombos.

de atuarem

clandestinamente,

C governadoe-.Iosé

do especialmente

Antonio

dedicado a repressão

-

ordenava aos ca~itaes

em determinados

dos distritos

chegaram

aos quilombos

nas partes prolbidas

mulatos

e mulatas

escravos no com~cio
se dirigiam

quilcmbos e escravos

que infestavam

distrito

de brancos,

de suas "fazendas

negros,

Al~

surgiam, a volta das vendas,
cidas.

t:

de 1772, reclamam

o ouro furtado pelos

rr

prejudicavam

naqueles

do local onde estivessem

do Inficionado,

locais
localizados

estabe Ie->-

vila de Mar í.ana, onde os mora-

das

que estão na Itaborna

"as lojas es-

Por vezes, conflitos

" vencias que se acham na ponte chamada do Fonseca, e juntaiiient~em outras

sobre estes

(32)

sem situarem-se

sociais.

sua ex~lsão

isto que ocorre na na freguesia

dores, em março
I,:

e vilas, mesmo

quanto a desordens

(pois, parece óbvio que

mais comuns que recaiam

de boa f~ nos ditos arraiais.

motivando

pelo terri t~rio) utilizando

serviam para receptar

das acusaçoos

Fora dos limites dos arraiais
acusaçoes

mineira,

e negras,

que} ao circularem

"negociantes volantes)t estava a de que, com esta circulaçao,

proibidos, sofriam

a capitania

nao consi ta vendas

secas" com os mineradores

de mineração),

fugidos.

tabelecidas por negociantes

ligaç;;es com

(••• ) "(31)

as "vendas volantes"

para as regi~es

estreitas

da vila de ~~riana

ocultas

perigo

a estabelecer

tio-

Freire de Andr'ade, sabedor deste fato, em um ban-

" que cada um no seu respectivo

Causavam tamb~

locais, mui tas foram as vendas

ao p~ da Serra das

datas Altas nas quais paragens tem havido ruinas de mortes

e outras atrocidades

dignas de exemplar

No mesmo edi tal em que se encontra

esta passagem,

que tanto nas ditas paragens

11

d~emelhantes

qualidades

que existirem

de presente

Este conjunto

ocupaçoes que mais incorporou

os segmentos

ocupados

fica-se, com o avançar

do tempop

sob controle

Conforme

í

em

1716, 190 vendas,

ano de 1773, entretanto,
de mulheres
tamb~

e 209

é

(JQ%) sob

nistradas
s~u10,

por mulheres,

as mulheres

mens 163

(39%)

Em

aumento

par atividades

subsidiárias,

482

(70%)

Esta tend~ncia

estavam

pos-

por mulheres.

encontravam-se

No

em maos

de inversio manifesta-se

sob controle masculino.

e provável que.no decorrer
estável.

feminino

na capitania,

No final do

restando aos ho-

E~ contrapartida,

da participação

os moradores,

e beber,

Esta inversao

consideradas

feminina

.,

em grande numero,

resulta do ingresso

menor em relaçã:o aos hom ens, irao ocue-:

ao rei portugu;s(36).

onde poem negras

prar( ••• )tt

que1mesmo

- tarefas

é patente a eleva-

entre um ano e outro em amba s as vilas,

são assimilados

exclusivamente

do governo das Minas, Manoel Afonseca

1732, uma Longa representação
~,

destes anos)o numero de vendas

enquanto os segmentos masculinos

ou oficios mecânicos

decorrentes

li

das vendas

De acordo com a tabela 2, das 376 vendas existen-

350 (93%)

sob controle

femininos

problemas

absoluto

10 (6%) eram controladas

de homens.

tenha permanecido

de contigentes

oS

à proporçio numérica

junto ao Senado da Cimara, em 1725, apenas 26 (1%) eram adrni -

absolutos

O secretário
I

colonial minei-

a tabela 1, Vila Rica e suas freguesias

superando por fim o número de homens nesta ocupaçao.

-Ó,

das

algumas vilas, no entanto, verido n~ero

697 vendas estabelecidas,

enquanto

de vendas

lho extrativo

quanto

passam a deter 254 (61%) desses estabelecimentos,

por homens

ção do n~ero

em uma

do total de 417 vendas.

:.Em:n~eros
controladas

pobres da sociedade

de

ainda afirmar que as vendas existentes

um expressivo

controle

das ven-

da participação

de vendas)constituiu-se

uma uniformidade

demonstra

entre a atividade

em decorrência

femininos

sendo que apenas

com

licenças

associação

nesta atividade.

em Vila do Carmo e freguesias.

tes que tiraram

à

possivel

(:33)-

ao arraial( ••• )

-

representaram

dos homens e das mulheres

feminino.

se recolham

A administraçao

ao longo do s~culo, nio

nas vilas de Minas Gerais,

su aa

n;~ hajam vendas e todas as

era ainda mais agravado

mulheres nestes estabelecimentos.

ra. Contudo,

determinava-se:

como em outras quaisquer

de problemas)relativos

das e as camadas populares,

castigo( ••• )"

de Azevedo,

em atividades
Afirmava

masculinas.
preocupado

comerciais,

os negros a com

com

remete em

neste documento:

tem casas de vendas de comer

suas para convidarem

no tx-aba-

------

--------
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TABELA 1 -

VENDAS: REPARTIÇÃO SEGUNDO SEXO

(VIU RICA, 1716-1773)

(34)

\
\
\

\

\

~

\

HOMENS

DMULHERES·

50

. - . .!

1716

1773

\
.;

\

\

------

-------:--c

11

TABELA 2 -

VE1TDAS: REPARTIÇÃO SEGUNDO SEXO

(VILA DO CAR?iO, 1725-1796)

(35)

\

~
100

~

HOMENS

O

MULHERES

50

1725

1796

\

18

\'1

O exercicio do controle

comercial

da a mulheres

escravas

belecimentos,

predominaram

ta predominância,

das vendas

senhoresG7).

por seus respectivos

neiro} fica demonstrada

Porém, no trato destes esta -

,

forras, na po s i ça o de proprietarias

mulheres

verificada

foi, de fato, uma tarefa comum ente ,delega.-

em diferentes

tempos e locais

dos mesmos. "Es-

ao longo do Setecentos

mi~

na tabela.3.

j

'.l

Se levarmos

em conta o estreito

campo das atividades

produtivas,existente

na

,I

I

sociedade mineira,para

a atuaçao

res forras ocupadas

em vendas,

d~,éamada feminina.

Por outro, a exist~ncia

mesmo tempo que demonstra

.\

-

pel diverso

em relaçao

Os limitados

reflete

ção social.

•••

#

rendimentos

Forras ou escravas,

para deste tema quando
.,muitas
vendas,
negras

dando os passeios,

em diferentes

à

n

,

•

independentemente

sua miséria.

afirmava,

como meio de compleAzevedo

os senhores

das casas das

(••• ) para darem lugar a que as
para o uso de seus apetites.

lugares afastados

de suas negras

pelos visitadores

esta realidade.

do Santo Oficio

No testemunho

em diversas

pos utilizava

e desonestos,

contanto

o estabelecimento

que sua escra-

para

que lhe pague avultados

tamento

de negros

I

vilas de

de João Dias CoutirulO, na fre-

de oitava e meia, e por essa razao nao proibe o aju~

Maria Mina,

já se ocu-

que:

jornais

Em outra devassa,

de sua condi -

sua vontade. 11(39)

seja mal procedida,

í'

fosse

no trato eleuma venda,

fins torpes,

,J

um pa-

fazia com que a pobreza

Dias de Vila Rica, Luzia Pinta era acusada' de consentir

va Arrtorrí a , ocupada

ao

f

comercio

assim,

produtiva,

social, registra

à prática da prostituiçio

e minorar,

fiquem mais desembaraçada

confirmavam

gues:~ de Antonio

recorF.iam

geral

agr1cola.

que dele se ocupavam,

em sua representação,

As devassas eclesiais,realizadas
Minas Gerais,

-

de produçao

na composiçao

nesta atividade

de sua participaçio

deste pequeno

ou jornais,

para que vivam

majoritária

de escravas

vezes sucedem retirarem-se

Outros moram

entender que o alto indice de mulh~

a sua presença

as areas coloniais

mentar seus rendimentos

podemos

uma das dimen~es

um traço comum entre as mulheres

,

da mulher,

Antonio

e negras que sao continuados

do Prado era acusado

e p~blicos(u.)"

de incentivar

" que por sua culpa vive esta escandalosamente
do e admitindo

os negros que queria,

nhor s endo ela sua escrava

.•.

desi.nquietan-

isto porque o dito se-

a tem em um rancho

casas (••• ) e o di to senhor us<'1.m-na.
par-a isso.

fora ele suas
\I

(41)

.-

a prostituiçao

(40)
sua escrava

---

------.,-..,....."'.
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TABELA 3 - VENDAS SGB CONTROLE FEMININO:

REfARTIÇÃO SEGUNDO CONDIÇÃO

(VILA 00 CAmIO, 1725~ SERRO FRIO, 1736; VILA RICA, 1m) (7)

_ ."' i'

;:,

·

;:,

J

II ..-

/o
100

50

1725

1736

1773

D

FORRAS

mw

ESCRAVAS

In~meros exemplos do envolvimento entre
10s) povoamo cotidiano
negra e forra,

vendas com casas de alcouce

da sociedade em Minas. Bn outro testemunho, Justa

na Par-agui

peba , freguesia

de Curral

(prostlbu-

de são Paio,

De I Rei, era denunciada por promover

uma casa de a Lcouce,

" admitindo
para se
isto

em

I

son e.s t a r-em com duas escravas

de

causando o maior escândalo

d~ ( ••• )

Oferecer escravas

que tem prontas

para

( ••• ) no mal exemplo que

(42)

cornomercadorias

maneira desses proprietários

forIJleoutra den~ncia,

para consumo dos fregueses,

obterem rendimentos extras.

eSpaço das vendas em prostibulos)
,.
generos com aqueles que para ali

nao

acorressem a fim de realizar

um taveneiro

em hiariana,

f'o i , por~,

a ~nica

Algumas vezes,desmembrando o

procuravam tamb~ comercializar

maior volume de seus

encontros

amorosos. Con-

acostumado a dar casa de a Lcouce , assim

Em uma pequena venda que po ssu Ía no

procedia ''por vender melhor na sua taverna( •.•• )"(43).
arraial

•

sua casa e em uma venda. que tem var ros homens

de Curo Rt-.smc!.:'t Joaef'a Maria de Souza,

al~

de cosinhar

alguns dos generos

que

vendia,
11

concorre para que sua filha

desoneste

Jacinta

can os h~spedes que ela recolhe

coisa de que viva,

•.as

nhecida

Ao valorizarem

o aspecto

da prosti tuiçãoo

com os agentes

mento de seu verdadeiro

-

sociais

(44)

narrativas

pela imoralidade

í

"autoridades

••• )"

moral, estas

vendas e v ende r-a s justificava-se
a prática

e nio tem outra

e tarnb~ vive de dar pousadas para o

mesmofim, a mulheres meretrizes(

sao

Maria de são José se

Embor-a ,

sem ~vida,

podem sugerir

que a repres-

com que era socialmente

isto

concorra para indispor

ocufados nessa atividade,

opera

também, o encobri -

aos perigos

das vendas,

as sdm-tdeavendououtra

da questao:
nas meSmascasas(vendas)

porque,
dai,

se ocultam a seus senhores e,

dispoem as suas fugidas,

mas casas os furtos

..•

casas vem prover-se

í

recolhendo-se

também, nas mes-

que fazem» nos quai s as mesmas negras

sao as vezes conselheiras

ass

tem os negros fugidos o seu asilo

escondendo-se nelas,

quilombos,

as

sentidoo

Azevedo, ao referir-se

11

reco-

e participantes.

do necessário

os 11egros salteadores

(••• ) achando ajuda e agasalho nestas

stem - n"'", vendas ( ••c

o )"

(45)

..

Tambeeinas mesmas
dos

negras que

dimensio

21

Espaço prÓdigo
suas

manifestaç~s

para a tran~ da desordem,

- fugas, contrabando

a fluidez da massa de desclassificados

enunoiada

e quilombos
sociais,

à

- a venda contribuIa

cujo prazer tornou-se

tamb~m para que, no lazer coletivo,

entre seus pares pobres, explorados,

para corroer

margem do "falso faus to " de Minas Se-

tecentista. Se a mulher nesse local foi um elemento
ploraç;o, contribuiu

acima em ~penas algumas de

objeto de ex~

fosse forjada uma identidade

mas até então diversos.

- NOTAS
-

.."

,

(1) &n raros

momentosas vendas escaparam de obrigaç~s

1713 e 1725, contribuia,
cota fixa equivalente
para a metr~pole.
servir

cada venda com 18 oitavas

ao quinto,

que os setores

,

responsaveis

Para tanto,

da sede do Estado Metropolitano.

10 anos, mas estendeu-se

sim , at~ 1778 contribuiram

Q) Um

os comerciantes

na transfe~ncia

•.as

livr.l43,

rr,

para

A base deste imposto, que duraria

de riqueza colonial

popu1açoes das vilas
no Edital

de generos
portugueses

ini

comerciais que, aspara a metrópole.

Ver

almotac~s para a fixaç~o dos pre- e arraiais.
da CâmaraMunicipal de Mariana que

r
de, sob alegaçao
de preju1zo
com

terremoto de Lisboa em 1755, elevarem seus preços - Edital
AHOW,

da capi-

( ou Real Subsidio)

a 20, eram os estabelecimentos

exemplo desta preocupaçao traduziu-se

proibia

voluntirio

comumàs cimaras Municipais utilizarem

ços dos produtos vendidos

-

au 1735, com a instituiçao

8

a Coroa. Como terremoto de Lisboa em 1755, as cimaraa

Municipais de Minas Gerais oferecem o subsidio

(2) Era pritica

•..

que se estendeu at~ 1750, ir~o novamente as vendas com-

plementar o quinto aurifero

cialmente

pelo dote que deveria

as vendas sofrem uma taxaçao de

oi t avas de ouro que perdurou 6 anos (1727-1733).

-

Entre

produtivos deveriam remeter anualmente

Logo apos, serao as principais

taç~o e censo de ind~strias,

com Portugal.

de ouro para o pagamento da finta,

,

ao casamento dos reis

reconstruçao

tributárias

o

de 15 de maio de 1756,

154v/155

(4) Bando de 28 de fevereiro

de 1714, APM,SC, cód. 6,

(5) Tratavam-se de obrigaçoos diárias

rr, lOv/ll

ou semanais, em ouro, que deviam prestar

os escr~d

vos a seus proprietirioso

(6) Comose conclui,

por forras,

entenderemos daqu.i.; em diante

(7) Bando de 21 de novembro de 1719, APM, CMOP, cód. 6, fI.

indivíduos

16/18,

livres.

ID. Almeida, 1918:

190-198

(8) Edital da câmara Municipal de Sao João DeI Rei de 13 de janeiro de 1720 -apud A1meida, 1918:201

(9) Idem, idem
(lO)Apud N"ergueiro, 1982:179. "Curiosa agr-em í.aç ao de a Lgoze s e vi Umas unidos pelo Iazer-s " AEAM,
Devassas - julho 1762/dezembro 1769, livr.

Z'10, f Ls , 15v

(11) Fundada sob o nome de Vila Real de Nossa Senhora do Carrao, no ano de 1745, passa a
•i

chamar-se

Vila de Marianao

(iz) Novas Posturas,

de outubro

de 1734 - câmara Municipal

de Vila do Carmo, apud AMI-

1955-1957:81
(13) Presumimos que esta

expressio

equivalesse

em termos horários

(14) Edital

de 2 de agosto

de 1740 - AHOv1M,
livr.152,

(15) Edital

de 6 de março de 1754 - AHCMM,
li vr.143,

9 e 9v

fls.

rr,

120

(16) Bando de 12 de março de 1743 - APM,se, c~d. 50, fla.
(17) Edital

de 15 de maio de 1756 - AHCMM,
livr.l43,

(18) Edital

de 2 de abril

de 1778 - AHCMM,

(19) Vereaçao de 28 de janeiro

às 18.00hs.

f1s.

38v/39
134/135

livro 143, f Ls , 19Ov/191

de 1717 - apud , Atas da ~ara

Municipal

de Vila Rica,

1937:29/30
(20) ~oposta

que os moradores ••

(zi) AEAM,Devassas - livr.Zc
(22) Edi tal

de 17 de janeiro

o", 30 de maio de 1722 - APM,QIOP, c~.6,

10, julho

fI.

32v

1762-dezembro 1769, fl.70

de 1718 - APM,aiOP, CÓdo6, f'L, 7v

(23) Idem, idem
(24) Bando de 17 de julho
(25) Bando de 12 de agosto

(Z6) "Representaçio

de 1720 - APM, se, CÓd.ll,

fI.

de 1720 - APM, se, cÓd.ll,

fls.

286v
292/292v

do Governador aos moradores no Morro do Our-o Podre,

.•.

rego Seco" , 30 de maio de 1722 - Atas da Camara Municipal
(27) Bando de Z7 de abril

de 1722 - APM, CMOP,CÓd.6, fI.

(28) Bando de 11 de setembro
governador

a redaçio

de 1729 - apud Lima Jr,

deste

bando ~ de autoria

ManoeI Afonseca de Azevedo que, como veremos,
sa representaçao

sobre os problemas existentes

Ouro Fino e C;C;r-

de Vila Rica.

33v

1901:327.

Apesar de assinado

do secretirio
mais tarde

pelo

de governo das Minas,
iria

na presença

dirigir

ao Rei exten-

de mulheres

pobres em

Minas.

(Z9) Bando de 3 de novembro de 1732 - APM,Q.lOP, cÓd.6, f'L, 148
(30) Q.lanto às propostas
c~.6t

alternativas,

ver Bando de 27 de abril

f'L, 33v; Bando de 12 de março de 1736 -

de 1722 - APM,OItOP,

APM, se, cÓd.l,

f'L,

11v, e nRep~

sentaç;oli

do secretário

apud Barbosa,

de governo de Minas ManoeI Ao de Azevedo ao Rei, em 1732,

1972: 12.0-1Z3

(anexo deste

presente

trabalho)
fls •• 5v/8

(31) Bando de 19 de dezembro de 1760 - APM, 0dM, c~.13,
(32) Bando de 8 de abril

de 1764 - Q.iSF, "Livro 3~: Registro

de Cartas,

•••

, 17&>-176911,

ri, 66v

7 de março de 1772 - AlIORJ,livr.143,

(33) Ed.i t a L de

I.

(34) Fonte dos dados:
Q.10P,c~.2;

"Registro

1794 - APM,01101'
, c~.101,

-

l\Ho,fM,

a presença

de escravos

e vendas:

de fazenda seca,

° pioneirismo

op. cit.:l20.

social

oficios

de vendas",

1773-

1725" - AHOdM,
livr.3l;

mec~nícos, cortes,

(37) Em Serro Frio,

e exclusividade

da mulher em Minas colonial

reproduçao integral

"Regis-

1778"

padeiros,

cem que Azevedo descreveu

-

pareceram-nos razoes

deste minucioso documento. Ver "Anexo" deste

suficientes

para

trabalho.

por exemplo, dos 52 homens que, em 1736, possuíam vendas, 32 (62/J.)

utilizavam

escravas

"Registro

de petiç~es

se,

"Lí.cenças para estabelecimento

li vr.140

(36) Apud Barbosa,

-

de 1715", 1715-1717 - APM.,

f'Ls , 3/13 e 97v/103v

(JS) Fonte dos dados: ''Matriculas
a lojas

1.54/155

de lançamentos dos quintos

Almeida, 1918:96;

tro de licenças

fls.

no controle

comercial

e despachos,

oficios

destes

estabelecimentos.

e lojas

no Serro Frio,

Fonte dos dados:

1736-1767

- APM,

c~.6

(38) Fonte dos dados: Vila Rica: "Lí cença s para estabelecimento
APM,a~op, c~d.10l,
AHMf, livr ••]lQ

(39) Apud Barbosa,

fls.3/13.

~ZT<p'·

op;

"Registro

"Matricula

de Petiç~eso ••

ti,

de escravos

e vendas" -

1736/1767 - APM,SC9 c~do60

cito: 120

(41) AEAM,Devassas - livre
este

FMQ'4

Vil<J.do Ca rmor

de venda, 1773-1794"-

estabelecimento

Z

9, 1759, fl.

29. Apesar do documento referir-se

em Minas Gerais poucas diferenças

(40)

AEAM,

Devassas

(42)

AEAM,

Devassas - livr.

(43)

AEAM,

Devassas - livr •• Z

possuía

livr. Z 6, maio 1753/de:zembro 1753, fl.

133v

Z 1, maio 1738/ de zembr-o 1738, fI .• 19v

~•

6,

maio 1753/ de zembr-o 1753,

Devassas - livre Z 10, julho
(44) AEAM~

(45) Apud Barbosa, op ••cit.:121

rr, 143

1762/dezembro 1769, fl.

67

em relação

a "r-anch o ",
às vendas"

~-.~~~=------------------------------------==----------~~==~--==~--
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C lI1ércio Ambulante

e Negras

z

de Tabu leiro

"(000)

porque

grande

por-çao de ouro,

negros;

também se embolsa

logo

fielmente

mais

sutis

ladroes;

do dos povoados

há

que

voado,
gasto

extraem

porque

de outros

ricas

(que

-

cOm seus

nas minas

e mui tas

vezes

as contas
daloso

abuso;

as ordens

porque

° rigor
--Clamor

levam;

e p.

por

e penas

tcrobro de

1744

no despo -

que for

as obrigam

desempenho
lojas

°

do mais

aonde ajustam
neste

nao o podendo
menos,

V. Magestade

da câmara

mais

pagam logo

incidente

dos governadores

mente o poderá

mao

que sain-

ba tea s

e bebidas

a seu tempo as

( tocamos

as negras

na

nos qu.i Lombos , e com pouco

ao tabuleiro~

vem com elas

os

e furtam

) as vio buscar

de tudo que consigo

que toca

daquela

a depositam

tabuleiros

de algum comestivel,

gastar

do quinto

evitar

-

tao

es~

nunca

e câmaras,_ so

atalhar,

provendo

com

servido)."

da Vila

de sio

Jos~ -

30

de se-

°
~ineira,

,

comercio ambulante, atividade

enfrenta

uma persistente

essencialmente

repressio

refletem as preocupaç~es do poder ~blico
que, apesar de agirem nos arraiais
faisqueiras,

no Setecentos.

e vilas,

era a de sua participaçio

dessas negras de tabuleiro

dos proprietários

no desvio de jornais

escravos que trabalhavam na mineraçio.

º

de escravos

que deveriam ser

Ao consumiremquitutes

e aguardente, os escravos debilitavam o volume de ouro recolhido,

que, de 1

e

"os inconvenientes que causae as negras

direta

lizado para o pagamento de sua obrigação.

tema,

aproximavam-se com frequência das lavras

que ai mi ner-avamsA acusaçio mais comum,entre

pagos aos senhores/pelos

Os documentos sobre o

coma atividade

despertando inÚmeras reclamaç~es por parte

de tabuleiro",

feminina na sociedade colonial

que deveria ser cana-

Pelo Bando do Governador Antonio de Albuquer-

de dezembro de 1710, proibia-se:
" de irem mulheres com tabuleiros
bolos,

doces, mel, aguardente,

soas mandãoàs di tas lavras

às lavras do ouro compastéis,

e mais bebidas,

e si tios

que algumas pes

em que se tira

ouro dando
'"

ocasiao a este se desencaminhar de seus senhores e ir dar a maos
que nao pagam quintos a Sua Magestade (••• )" (1)
Desencaminhadopara as mãos destas negras de tabuleiro,
traido pelos escravos deixava de se converter

-

debilitaçao

uma parte

do ouro ex

em pagamento ao senhor. Sendo assim,

a

-

do volume de ouro arrecadado pelo produtor determinava uma diminuiçao de sua

contribuiçao para o quinto real.
para que parcela

Portanto,

a açio das negras de tabuleiro,

do ouro eÍ(traido escapasse aos mecanismos legais

gurava crime de contrabando.

Nemsempre, no entanto,

ao oontribuir

de tributação,

confi -

estas negras eram as principais

res

ponsáveis pelo contrabando.
n

No que toca as pessoas que compramdiamantes aos negros cati-

vos, sao certamente estas
e negras,

mais prejudiciaist

do que as velnas ,

-

pois se tem os negros algumas pedras grandes, nao

as

dio ao vendi lhão pelo comer, e beber que lhe pagam comouro nem
tamb~ as negras comque traiam as qua s
í

para seu jornal

•

dio algumas mi~das

senão vendem-nas aos atravessadores

comprar, nos rios,
aos arraiais

s:;

e ribeiros

e nas estradas

ou as vem vender

(••• )" (2)

Outra acusaçao presente no discurso das autoridades
...• '

{requ~nciasobre estas mulheres,era

$

tido embandos, ordens,
~o
i:;,:

~

moral, revelados

que lhas vão

edi tais,

coloniais, e que r-eca.Ía

a de praticarem a prostituição.

Esse discurso,

cr

con

entre outros documentos, baseava-se em argumentos de

em e.xpress~es que associavam a prática

da prostituição

a '~fens

fi

DeUS"

e ''procedimentos

es

ouravfi 8implesmente coibir
te- No entanto,
secretário

candaLosoa", Aparentemente, a repressao
um tipo de comportamento desviante

encobria outros interesses,

a essa atividade

à

em relaçio

pro-

moral v gen-,
í

revelados nesta passagem da representaÇão do

do governo das Minas ao Rei:
" E can tanto para o que toca ao primeiro e principal
de se, evitarem ofensas escandalosas

e contrárias

de Deus Nosso Senhor que poderá, um dia,
ricórdia

leis

a serviço

apartar

a sua mise

dos mesmosque quanto mais bem ajustados

observância

dos divinos preceitos

intento

viverem na

mais obedientes

serao

as

de Vossa Magestade e melhor se fará o seu Real Serviço e
de Sua Fazenda (••••)" (3)

arrecadação

Comovemos, a obedi~ncia aos preceitos
,,.,,

rada comopre-condiçao

#

morais ditados pela religião
-

para a mais facil

era encaf

-

subordinaçao da populaçao ao poder constitu1do

e c.msequerrte eficácia

da adminsi tração.
~
Na mencionada representaçao,
demmcIava-cae, ainda:
" que andam vendendo as negras coisas
ros,

as quais fazem (••• ) luxuriosas

brancos
lavras

CQl!O

negros,

avizinhando-se

de ouro para tirarem

bidas, estas
ternativa

mulheres,

em geral

assim

com

por mais que impiedade das

cativas,

(•• .)«

aos negros,

às minas como objetivo

(4)

de venderem generos comestfveis e be-

encontravam no "mauuso de seus corpos" uma a1-

que complernentasse seus rendimentos .•

-

,
era comumserem remetidas por seus senhores as lavras

Na condí.ç ao de escravas,
c«Jl g~eros
tituição

desordens,

em tabulei-

assim com as suas vendagens como

com os seus cor-poa, os jornais
Ao se dirigirem

comestiveis

insuficientes

para o preenchimento de jornal,

quase obrigatóriao

Ac-_.

umacerta margemde liberdade
ca e vigilância

no trabalho

as mulheres escr-avas , nesta

»

eram, em parte,
situação,

padre visi tador de Inqui sição,
" com castigos
dias de serviço;

embora o sistema de jornais

ao trabalhador

e sexual. Catar-Lna de Souza, preta

o que tornava a prática

aparentemente sugerisse

cativo na mineraçao - já que a coação f1s1substi tuidas por uma obr í.gaçao econânica -,

eram submetidas a uma dupla exploração:

forra,

era aeusada , em fevereiro

de

as suas escravas e que lhe dêm jornal

todos os

e doerí.ngose dias santos dobrado jornal

da que sejam em ofensas de Deus p~~anto

ain-

lhe nao dá vendagem

que lhe pedem,(••• )" (5)

econômica

1748. diante do

de obrigar

que vaIha o jornal

da pro!.

Neste sentido,
prostituição.
dade
vaSS3

o tabuleiro

Entretanto,

representaria

tamb~ era comuma prostituição

para pagamento de jornais,

substituição

em

as atividades

se constituir

em~ica

de

ativi-

ao comércio ambulante. Denunciada na de-

1733, Maria Franca. era acusada de consentir

de julho de

que (••• ) suas escravas

fi

um meio de encobrir

façam mal de si",

sem se importar que

as mesmasficassem "fora de casa muitas noites( ••• ) sem a (e •• )

'j

sua senhora f'azer'{ •••• ) caso nem lhe tomar conta de outra alguma
coisa senão do jornal (•• o)

e que, por isso

ti

andam cano costumamandar cem tabuleiros.

ti

"as di tas negras nio

(6)

Sem chivida, as áreas de mineração eram as mais adequadas para que as negras de
tabuleiro

praticassem

na medida em que, sob menor vigilância

a prostituição

pOderiamaproximar-se mais facilmente

e a prostituição

negras de tabuleiro
Ii

uaa negra forra

gr-as de tabuleiro

rias

e controle,

..•

das eser-ava'r-La
, Algumas vezes, a aseocí.açao entre
fazia-se

tamb~ em vilas

Em Par~a:

e arraiais.

por nane Eugenia (••• ) recolhe em sua casa neque andam ganhando dinheiros

e da mesmasorte

com suas velhaca-

recolhe os negros da faisqueira

os consente em sua casa de noite

e(ileg.)

para todas as velhacarias

e

maganageris (••••)" (7)
A apr-oximaçao

entre

as mulheres que exerciam o com~cio ambulante e os traba-

~adores escravos nas zonas de extração mineral
bilidade deocorrência
trabalhadores

de conflitos

localizados

pobres em torno do tabuleiro)para

terran, motivando desordens e arruaças,
lém de prejudicar

era temida, também~em funç~o da possie passageiros.

A reunião de escravos

o consumode quitutes

e "aguardente da

comumentecausava danos fisicos

o andamento dos trabalhos

e

à escr-avar-í.a, a-

de mineração•• Já emum bando de 1710, o go-

vernador prevenia:
" e porque outrossim sucedem (••• ) ferímentos,

"

mortes e roubos,

e ofensas a Deus Nosso Senhor de irem mulheres com tabuleiros
as lavras
No entanto,

de ouro (.••.•)

vimos anterionnente,

decorrentes destes

"

(8)
~sta preocupação das autoridades

m!p

"ajun taaerrtos " foi maior comrelação

ali muitas vezes traduziam-se
A atitude

II

em ameaças mais s~ias

das autoridades

coloniais

buleiro - conforme deixam transparecer
~ duplo objetivo.
~tradas ou lavras).

o de proibir

às vendas estabelecidas,

e consistentes

..,

em relaçao

os documentos oficiais

variadas

,

à

já que

ordem vigente.

ao comercio das negras de ta

sua presença fora dos limites

e de estabelecer

com as violências

medidas fiscais

consultados - apresentava
das vilas

e arraiais

para regular

(em

seu luneia-

nlllllento•

,

XVIII» uma infinidade

Ao longo do seculo
,

de medidas foi tomada pelo governaÁ

dor - atraves

de bandos, ordens,

ete.

#

- e pelas Camar-as Municipais - atraves

tennOS de vereação e ac~rd'io, etc" - no sentido de concretizar
por 5iOO, caracteriza

objetivos.

Se isto,

uma imensa pr-eocupaçao com o pr-obLema
, demonstra tamb~ a inocui-

dade destas medidas em resolvê-lo.
i~ -

tais

de editais,

Desde 1710,

o problema consta dos bandos divulgados

IDas,seguramente, por mais Severos que fossem, nenhum conseguiu efetivamente afastar
á.reas proibidas

as mulheres mencionadas acima.

Ein bando de 12 de março de 1736,
Freire de Andrade, consciente
que resultam

das

dirigido

da persist~ncia

do problema causado pelos "inconvenientes

das vendas e negras de tabuleiro",

sucesso, considerava que "nesta mat~ia

a Vila Rica e Vila do Carmo , Gemes

já enfrentado-por

seus antecessores

sem

tem havido algumas relaxaçã~ e com ela acrescido

dÚvidas sobre as penas com que concorrem os transgressores"(9).

Neste sentido,

contra as mesmasnaquelas localidades,

o governa-

dor estabelecia

medidas repressivas

ao mesmotempo

em que fornecia

uma a I ternati va para o problema do abastecimento de gêneros alimenticios

nas áreas de mineração:
e somente os roceiros

n

ou lavradores

poderão vender de pas~

gem seus mantimentos pelos di tos morros como costumamnos aI'r-a i a i s Sem pena alguma comon~
mente milho, feijao

e azeite

levem ou vendamcachaças,

mamono,os cortes

de carne se c~

s er-vando como neles Se não venda carne cozida (•••••).
Ao que parece,

de abastecer

""
a intençao
de delegar aos roceiros/ou

a demandaalimentar

das autoridades

llIulatas ou carij~s,

da cadeia),
~)

o aproveitamento de um
t

cometidas pelas negras de tabuleiro

livres

mereceram penas variadas.

mas sempre severas.

í

que estivessem vendendo (que seriam utilizados

vários

dias de prisio

(de

8 a 90 dias),

#

apÓs o cumprimento das-anteriores

do pi JPrietário).

dis-

no exercI cio do comérCiO,

ou cat va.s, sofreram comumenteas seguintes

e o pagamento de uma especie de fiança

réis),

"de passagem",a tarefa

o elemento campon;s encorrtr-ava-esesob ma:is fácil vigilância
...,
locais - o que nao ocorria com as negras de tabuleiro~

~bora constantemente reprimidas,

dos g~eros

(10)

t··

As transgressoes

CO

ti

nao permanecesse. Possuindo v1nculos com uma propriedade agr1colap

tante da zona de extraçio,
pOrparte

lavradores

das zonas de mineração, buscaria

-

elemento que ali

-

e so

(de

4a

açoites

O bando de 11 de setembro de 1729

puniçoes: confis-

na alimentação dos presos
em praça pÚblica ( de 50

60 oitavas

(sendo escrava,

Negras,

de ouro ou

6a

a

90 mil

este pagamento ficava<a cargo

~ um dos mais severos em suas medidas

punitivas, pois,além de prever a apreensão de tabuleiro

e o pagamento de 20 oitavas

de

·

.,

()Ul"Q,

estabelecia

100 açoites

em praça p~blica

niç~es variavam con:formecri t~ios

e 3 meses de cárcere.

r-ac a s; As mulheres brancas,
í

Algumas\ .;zes as pu-

mesmoque muito raramen-

í

te participassem do com~rcio ambulante, mereceram, quando o fizeram,

certa

complacência
\

por parte das aut'or-Lda
des r
" Mandoque nenhumapessoa (••• ) tenha venda ou coisas
veis( ••• ) ou bebidas sob pena de 40 oitavas
dias de cadeia sendo pessoa branca,
carijó,

terá oito

de penas( •• o)

dias de prisão

tamb~ incorrerao

mulatas que se achem neles
ra de povoaçoes, entre

colonial

de ouro ou vinte

e sendo negro, mulato

as mesmas40 oitavas

lavras

e faisqueiras

a estas

tade do valor da multa aplicada

com tabuleiros
í

reconhecia a tarefa

tanto,

práticas

à

esta presença de vendeiras

mais frequ~cia,
comum
ente,

perseguições

de ouro

se jam comestive s; "(lI)

latar a presença destas mulheres em áreas proibidas
incentivada

ou

nas mesmastodas as negras ou

repressiva

isto mesmo, qualquer pessoa - nio sendo necessariamente

do inclusive

atrav~s

oficial

comoum bem comum.Por
de justiça

-

de um recebimento correspondente a mede

1714, 1717, 1718~oD).

ambulantes junto às minas ou em estradas
do capit~do-mato,

autoridade

sao elucidativos.

vila do Principe,

registrava

À

17 de março de 1762, o escrivio

do mato(••• ) a dita negra (escrava de

Manoela L. Lemospor nome Caetana)

encontrada' "vendendo

aguardente de cana escondido( ••• )" Sua soltura

~ resolvida

pelo pagamento de 6OO$rs" ( 12)
Ocorre outro caso em 13 de junho de
II

176z~ qmamfu>:

Trouxe o di to meirinho a pessoa de urna escrava por nomeAna

escrava do preto forro por nome Jos~ Antonio que apanharam os

-

capitaes

do mato na la\Ta de DomingosS. de Matos ve~dendo a-

guar dent e da terra

sem medidas aos negros do di to Dc.ningos

de Matos vendendo a di ta cachaça por uma ti j eLa de estanho
que se lhe achou uma destas

commeio frasco

motivava com

alguns ter-

da cadeia ~blica

que chegou:

" com tr~s capitães

No en -

encarregada mais

de exterminar quí.Lombo
s e caçar escravos fugidos.. Neste sentido,

moS de prisão

poderia de-

ou Ilesmo encaminhá.-las à pr-í.sao, sen

transgressora(bandos

por parte

,>

(morros em que se minerava) ou fo-

ainda que as mercadorias n~
A adninistração

ccaest{-':l"

,,

de aguardente e

outro vazio c um pouco de fumo e o di to meirinho entregou

da

0.3)

grades adentro( ••• )"o
!)esta vez o preço da soltura
A participaç~o
tência, na perspectiva
diante de rebeliões

eleva-se

de capitães-do-mato
da classe

individuais

. buleiro junto a elaso

para 1$2OOrs.
comoagentes desta repressao

dominante colonial,

de

entre o temor

da massa escrava e a açio das negra.s de ta.~
,
Este argumento ganha força na medida que, no cont eudo de varios
00

coletivas

bandos que tratam das ameaças causadas pelas negras de tabuleiro,
cia-se aos perigos

sugere a exis-

.•.
uma equivalencia

esta temática asso -

causados pelo porte de armas por negros, mulatos,

' e ajunou car . jos
í

tamentos de negros.
Particularmente

~nas e extremamente repressivo,
parágrafos,

trata,

8 de abril

no bando de

de 1764, extensivo

esta associação

fica bastante

a toda capitania

patente.

em cada um deLes, de uma modalidade dos delitos

de

Contendo vários

referidos

acima, co-

.)

pumentepraticados

pela classe

A aai.or di1"i~

enfrentada

da repressao

assentava.-se

pOssibilitava

um controle

disto,

dominada. (14)

na dispersao

individual

pelas autoridades

,
geografica

1
t í.p

í

para o eficaz

'
ca do comercio
ambu1ante,

sobre a ação das negras de tabuleiro.

o governador e as câmaras Municipais temammedidas proibindo

Comovimos, inÚmeros bandos e ordens diversas
locais de mineração e estradas.

ço(:S, entre as lavras
l!Jn edi tal

da C.M.•S. F.,

faisqueiras,
~pitania

de coisas

(•.•.•) as que se

proibia-se

proibido

com tabuleiros

(, •• )" ( 15)

-

de negras junto

aí ••• )

passe dele(s)

bando dos ilustrissimos

da Vila de Nossa Senhora do Carmos

A dificuldade
buleiro dos arraiais

das autoridades

o

(Comarca

para fora"(17) •• AsSim,

gover-nador-es., as negras com
de sair

fora

(18)
e reprimir

determinou,

triç~es ao com~cio ambulante, mesmono interior
juizes e oficiais

li

em controlar

em direção às lavras,

da

que '~egra alguma das que assim venderem com

tabuleiros, ba Ia i os ou qualidade alguma de vendagem, são tamb~ proibidas
dos arraiais

D.S

a tend~ncia de restringir

EmOuarapiranga e Antonio Pereira

tabuleiros ou baIa i os no (s) di to (s) ar-r-a.í aí
emobservância das ordens régias,

mor=-

ordens se repetem para todas as vilas

dos arraiais.

de Vila Rica) fic,definitivamente

circulação.

neles ou fora das povO!

durante o s~culo XVIII e, gradualmente, afirma-se

com~cio ambulante aos limites

sua livre

comestíveis nos di tos

de 1740, a Local í.zaçao

"comvendas ou sem ela,stl~l~tas

Emfunç~o

aguardavam aquelas

achar-em

e faisqueiras
a partir

.
que 1m-

proibem o acesso do comer-c
í.o ambulante aos

Graves penalidades

" que forem com tabuleiros
ros cano tamb~

funcionamento

a saída das negras de ta-

em Laguns momentos, severas res-

destes núcleos urbanos.

Em

carta

aos

da câmara Municipal de Vila Rica, datada de 24 de junho de 1720 (19),

o gove.rnador

da capatania

ordenava que se:

\

..•

n Qestinem a paragem mais comodanesta

vila

-

os negros (•••. ),,!

tas negras que sobem ao morro a inquietar
Q(lID

extrellla eficiMcia,

para que as di-

cinco dias mais tarde um acÓrdão da câmara Municipal de, Vila.

Bica estabelece um local para negros e negras de tabuleiro

...
Camara para

''Por baixo da Casa desta
zer repartimentos
sessem vender ,
Na vila

fazerem suas vendagens:

o que lhe mandavamfa-

e balc~ea para demonstradores do que qui(20)

n

de sio João

I}p'

~

'-9

em 1728, tambémaio estabelecida.S. medidas neste
-.

sentido. Determinava.-se que:
" tudo mais será vendado nas quitandas
taleza

Velha e a outra

uma será na For-

será junto ao p~ do Rosario"(21)
I

}.lleBillatendência manifesta-ae
de março de

na Demarcaçio Dí.amant
í.na, onde, através

1743, tambémobrigava-se

das, on interior

dos arraiais

de Nariana foi mais enfático

a concentraçio

das negras de tabuleiro

ainda:
inconvenientes

de Deus e do bem pÚblico que resultam das pretas

ras ou cativas

t

doce, bananas e outros generos comestl.veis,

em que -todas as ditas
certo

e
fo!,

andarem pelas ruas desta cidade vendendo -pio,
,.

leite,

em quitan-

(22) •. Sobre esta mesmadeterminação, o Senado da ~ara

" porquanto queremos evi tar os escandalosos
ofensas

do bando de 12

pretas

vendam estes

assim como na praça defronte

sé

da

--

acordamos

•..

generos em lugar
ou na da intend~n -

I

cia ou na dos quartéis

j:

sem que nenhuma das ditas

cial

I •

I,

de justiça

em

..•.

casa alguma, e fora dos referidos
ro algum e fazendo o contrário

pretasp

lugares poasa vender gene-

seja presa por qualquer ofi-

ou pelo rendeiro

se:",recomenda toda a vigilância,

dovende ou jurado aos quais
e execução deste edi taU'taJ)
<.

Aparentemente, imposiç~es no sentido

da concentraç~

das vendeiras

ambulantes

I

intentavam apenas suprimir os problemas decorrentes

rélll, ao se e,nquadrar esta atividade
da, atrav~s

canercial

de sua aproximação das lavras.

nos limites

de uma elementar regulamentação fiscal,

das vilas,

ain-

toxmá-la fonte de rendimento mais

/

seguro para os cofres

pretendia-set

Pc-'

A

municipais •. P~los editais,

quase sempre de frequencia

câmaras Municipais determinavam que os comerciantes ambulantes aferissem

anual,

seus pesos..
,\

..

llIedidasem dia do ano determinado,

e que os generos vendidos em tabuleiros

taçados. Nenhumambulante poderiat

assim, agir

bilhetes

e

fossem a~o,

sem possuir

as

de aferição

,

I

para

seus instrumenros de trabalho,

ou s_

Esta regulamentação,
por outro,

- os preços de seus produtos fixados.

se por um lado funcionava para arrecadaçio

evitava que fossem cobrados altos

de recursos,

preços pelas mercadorias comestiveiso Es-

ta preocupaçao possuia intimas ligaç~es

como temor causado pela ação dos atravessado. -

res, figuras

segundo a perspectiva

quase sempre responsáveis,

confli tos resultantes

oficial,

\

\

pelos tumultos e

dos elevados preços e das más condiçÕes de vida da populaçio

em

Minas. As mulheres que em Ma
r-Lana controlavam o comércio de pães eram obriIgadas a t~ -

I

,I

10s compeso certo, e a cobrar

6 onças pelo pão de vint~.

ria seu produto tomado para os presos da cadeia
ouro(zS). Outros g;;neros tamb~ sofrem rigida

Caso assim não o fizesse

te-

<z4) e pagaria a multa de meia oitava de

regulamentação,

comonos informa a

nA

postura da câmara Municipal de Vila Rica em 17lS:
11

lI!:

Todas as vezes que forem achadas negras pelas ruas

COOl

-

bananas, ou lei te sem ser almotaçado uma, e outra coisa s er-ao
condenadas em uma oitava

de ouro por cada gener-o, e se lhe

tomará por perdido para os presos

o

controle

problemático.
edital

sobre o cumprimento destas obrigaçoes chegou algumas vezes a ser

Emvários

arraiais

proibindo a atitude

da vila

de Mariana fez-se

ouro em pÓ ou lavrado"

necessário

dos capi tães-do-ma to de "contratar"

ro que nao portavam o bí.Ihet e de aferição,

da fiscalizaçao

(••• )" (z6)

( Z7).

através

com as negras de tabulei-

da usurpaçio de "algumas oi t;- Ias

Esta cooperação, mesmoque eventual,

e as negras de tabuleiro

representa

a aprovaçao de um

de

entre os agentes da

uma limitação

significativa

ao fun-

cionamento deste sistema fiscal~
Como estabelecimento
motivaçio diferente

do Real Subsidio (28) em 1756, ao que parece,

para a imposição de novas restriçoes

dade de Mariana e Passagem, o edital
d< das negras de tabuleiro

deriam vender. Ao permitir-lhes
e sabio da terra,

ao comércio ambulant~

de 25 de maio de 1757, al~

entre as freguesias,

surge uma

estabelecia

de proibir

Na ci-

a mobilida-

..•.

os generos que as mesmasp0-

apenas a venda de pão, doces, frutas,

a cimara Municipal pr ot ondi a evi t ar- o "prejuizo

hor-ta.Lfça s , lei te

que tem todas as pes-

soas que usam de molhados que pagam o Real Subsidio a Sua Magestade (•.•.•) e aferem pelo
aferidor andarem negras pelas ruas vendendo em tabuleiros
vendas se devemvender." Ç?9 ).
comercial das negras,

que se nas

Conforme o documento deixa perceber com clareza,

caracterizada

pela extrema mobilidade espacial,

domercado ocupado pelas vendas fixas,
s~re os quais incidia

alguns g;neros

o Real Subsidio.

gerando uma debilitação

atingiria

a ação
fatias

dos rendimentos destas
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que

se

de pretas
te,
vel,

converta

p

e se reduza a numerosa entrada

para a Gapi tania,

ou que cenced í.da aquela,
sejam destinadas,

Minas, e agricultura,
- '~usas

determinantes

na dos pretos

"'-,\'

,

por ser quase inevi ta.-

e empregadas no trabalho
como os mesmospretos.
da diminuiçio

ç~o das cem ar-r-ooa s , apresentadas
Mariana ". (1789)

...

.tao SQI\en-

das

tf

da contribui-

pela câmara de

Ao

•••

À margem da suposta ofulencia
colonial mineira
Ao lado destes

era integrada

riam também trabalhadores

I

terna desta massa,

por um marcante

escravos,

da variedade

sordem no qual a f Lor-am contradiç~es

tamb~

ganizaç;o do sistema

~os mincradoraa,

e.xploraçao mineral

para cumprimento

relativa autonomia
Assim, na medida

mesma pessoa),

que o tempo noturno

faz-se imprescindivel

na existência

gitimava como indiv{duos,

o anoitecer

capazes de consumirf

do escravo

medidas reguladoras

nestes espaços

fisicamente

que superem

...

seu corpo

a ar-

com mais eficácia
Nas regi-

organizada

sobre a

desta realidade
as

em busca de ouro

que emergiria

(mesmo que corporificado
do trabalhador

para o cumprimento

de escravos,

se a

na nos.te,

diário do trabalhador,

e a
na

direto
#

desta logica ta-

que, perigosamente,

beber e amar, seja em vendas,

das negras ambulanteso

mais extrema

as contradições

Este exercI cio seria completo

organizar,

{m

seu ciclo de tarefas pro-

ao indiv{duo

~

de locais receptores

um sociedade

circulava

concluía

Um v~tido Obstaculo

bilidade

nal, ou meSmo mutilar

um clima de de-

mais imediato

da subordinaç~o

t

da sujeição

-

ol>rigo.vo.
u uma relativa

o esgotamento

a extensao

ou em torno dos tabuleiros

concreta

infraçoos

(mas nem por isto amenizava)

plenao

registra

casas de alcouce,

pobres, o rompimento

•

O desdobramento

por um escravo-individuo

para alem da sua fase produtiva.

seja dos limita -

mais diretoso

produtivo,

c cspacializada,

fosse estendida

~

refa situa-se

impedia

repressivos

do sistema

de liberdade

de trabalhador

in-

das fazendas agricolas,

Assim, se de dia o escravo

o mcnento

de sua substituiç~o

e ~icas,

do espaço,

de jornal, que mediava

de seu jornal semanal,

dutivas e representava

especificas

de seus agentes

aluvíonar,

escravistas.

exercidas,

- produziriam

No interior

a racionalidade

do sistema

relaçÕeS de produç;o

perspectiva

ao controle

da força de trabalho.

foi a constituiç~o

dissociação

as Gerais representam

e a distribuiçio

essencialmente

margem de autonomia

colonial,

eram muito próprias.

no entanto,

das

compartilhando

í

caracteristicas

produtivo

escapasse

exposição

convive-

do regime soc a L,

No quadro geral da economia
par. E, assim como apresentava

pobres,

e scr aví.s ta , ao praticarem

em nossa exaustiva

sociais.

e prostitutas,

Apesar da acentuada

de funç~s

no seio de uma sociedade

algumas das quais enunciamos

que o escravo

feiticeiros

de vida nos centros mineiroso

dos laços de associaç;o

de desclassificados

livres, todos certamente

seja resultante

que ali emergiram

contingente

ex tr-aví ador-es, bandidos,

falsários,

miseráveis condiç~es

que teria dado sentido ao seculo, a sociedade

os le-

tavernas,

Justamente

a possi-

junto coro outros trabalhadores

a que estava

submetido,

(atrav~s de brigas,

esta con tr-adí çao nas relaç~s

debilitar

ferimentos.o.)

de produçio

seu jovmotiva

e man tenham a
z

reproduçao.
A presenÇa

feminina

em ocupaçoes

comerciais

faz com que sobre elas recaiam

38

~rticularmente

intensa

bre as atividades.

repressao,

expressa

Com isto, através

f~ntava, no decorrer

do processo

na enorme variedade

das autoridades

hist~rico,

coloniais,

algumas

de regulamentaç~s

so-

a classe dominante

en-

das contradiç~es

inerentes

a so \

'l:

ciedade que entio se consolidou

en Minas

para o consumo,

negras e mulatas

como agentes

Laze r e prazer,

da desordeme

de homens realizarem

Gerais.

O desdobramento

Ao atrairem
apareceriam~

escravos

na perspectiva

l~gico desta situação

"
as +r-ansaç oes comerciais

e homens pobres
oficial,

seria a obrigatoriedade

~
como Lnumer-as vezes se pro-

nas vendas,

,

,
No combate

...

as vendeiras

de lançaram mao do pretexto
dores do Santo Oficio,
com atitudes

moral,

punindo

comportamentos

para o rigorismo

apesar de encoberta

interesses

estritamente

a estes homens

entretanto,

revelava

coloniais,

a exist~ncia

e práticas

amiu-

de uma população

da Contra Reforma~

por um significado

econ~icos

vam, pela solidar.iedade ali forjada por homens
propiciado

as autoridades

neste sentido? um cotejo com os visita-

realizando,

desviantes

da repressio,

garantir, em verdade,

e negras de tabuleiro

estes; últimos

teimosamente

intençio precipua

\

e sociais,

No entanto,

moral,

procurava

ameaçados

que esta-

pobres na busca do direito.
de uma exploração

a

Se o prazer

sexual sobre a mulher,

neste quadro ele deteve também uma significativa

Estes agentes

femininos

da desordem,

portanto,

expressão social.
~
..•
exclul.das da produçao mineral

,

que fundamentava

aquela epoca, ocupam seu lugar social,

com os quais se identificava,
social. Restava às autoridades
dos camaristas

·1

de A~riana.

promovia

de onde, ao lado dos segmentos

ao longo do século XVIII a contravolta

coloniais

no final do século,

do regime

compartilllar da lamúria
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.ANEXO 1 -

REPRESENTAÇÃODO SECRETÁRIO DO GOVERNO DAS MINAS AO REI PORTtJGUts -

"Nas Minas de Ouro, desde o seu principio
gunsmoradores trazerem as negras a faiscar
formaque se pratica

e almocrafe,

ouro, obrigando-as

com os negros fa.í scador-ea,

por seus senhores ao dito

exercIcio,

foi uso entre aI -

aos jornais,

Qlase todas estas

sem os instrumentos

-

da mesma

negras sao mandadas

de faiscar,

quais são a bate í.a

que é esta uma espécie de pequena enxada, com que se cava e mexe a terra

para que, lançando-se na bat e í.a, se apeure,
seus senhores os jornais
as tais

até o presente,

1732

de todos os dias

negras não trazem os instrumentos

escolha e lave o ouro; e pedindo-lhes

os

fim de cada semana, e vendo muito bem que

50

referidos,

,

sem os quais nio podem faiscar

parece que querem, consentem ou dissimulam que as di tas negras lhes d~emos jornais,
dquirindo-os

e ganhando-os com o que quer que f~sse,

Dlal de seus corpos,

e muito bem sabem que elas usam

para haver de ganhar os jornais,

e as obrigam a dar-lhos
paL fundamento dêste

com rigorosos

castigos:

a-

e, sem embargo disso,

castigo

e mau tratamento,

lhos recebem
sendo o princ,!.

excesso o pouco temor de Deus e desor'denada ambição que, no País

das Minas, ~ e foi sempre a Capitania

de todos os l1eg(;cios. Outros moradores, em grande

nÚmero,têm casas de vendas de comer e beber,

onde põem negras suas para convidarem os

negros a comprar, e, para melhor o conseguirem, ganhando os ânimos dos mesmosnegros,
consentem que tratem com êles

luxuriosamente e muitas v~zes, sucedeu retirarem-se

nbores das casas das vendas, dando os passeios,
-y'

s!;,

&8

p!.

jogando com outros seus semelhantes,

ra darem Iu gar a que as negras fiquem mais desembaraçadas para o uso de seus apetites
ür+r-os moramem diferentes

lugares afastados

de suas negras,

tade. Qrase tÔdas essas negras recolhem nas suas casas,
nao ~ente

negros mineiros,

mas os n~os

fugidos,

para que vivam

e, dêstes ajuntamentos,

í

pÚblico; os negros mineiros ai gastam os jornais

temendoo castigo
~s castigos
ço, resultando

tio

rigoroso

nesta

parte

tenda BeaL, na extraç~

em bebidas e lu~rias

e ,

.. ...
recebem as ve

ou morrerem ou ficarem incapazes de servi

e incapacidade

referida,

talllb~,

se ocultam a seus senhores e, dai,
nas mesmas ca.sas , os furtos

negras aio às vêzes conselheiras
se do necessário

que,

grave prejuízo

à Fa

do ouro •• Nas mesmas casas têm os negros fugidos o seu' asilo

porque, escondendo-se nelas,
das, recolhendo-se

com a falta

resulta

dos seus senhores

dos seus senhores fogem e, sendo apanhados,

ásperos que d~les resulta

à sua von-

a t~da hora do dia ou da noite,

por ocas ao de se embebedar-em , se matam e ferem, com grande prejutzo
e do soss~o

q

e participantes.

os negros salteadores

dis~em as suas fugi ..,

que fazem, nos qua s an lllcsmas
í

1'amb~ nas mosma
s casas v~

dos qui. lombos, tomando noticia

prover-

das pessoas

a

qilem hão de roubar e as partes

por onde lhe conv~ entrar

fácilaente , achando ajuda e agasalho nestas

e sair,

o que tudo fazem IllaiS

negras que assistem nas vendas, onde seus

senhores podiam ser os que vendessem, comoalguns fazem, ou ter negros que vendessem ou \
hOllensbrancos a quempagassem porque, desta

sorte,

evitavam tantos

prejufros

quantos

\

\
\

resul tam ao serviço
trnder a respeito

de Deus Nosso Senhor e de Vossa Majestade, o que tamb~ se deve en-

das negras f~rras

o~ mais r~ejudiciais

que as outras;

que estão nas vendas Suas; porque estas
da mesmasorte,

vão pelas vilas,

arraiais

nbos das Minas, andam vendendo as negras cousa s comestiveis em tabuleiros,
zea as mesmas luxuriosas

seus corpos, os jornais

de ouro, para tirarem assim

aos negros,

misericórdia

ao serviço

que quanto mais bem ajustados

daç~

as suas vendagens comocom

intento

de se evitarem ofer.sas escan-

de Deus Nosso Senhor que poderá, um dia,

viverem, na observância dos divinos preceitos,

negras a faiscar,

com as penas de Vossa Majestade f~r

ço, de minerar e vender,

destinados

fora dos di tos lugares

prejulzos

jestade

mais obe -

nem as tivesse

ordenar nenhummora

em vendas ~blicas

e particula-

servido coerinar--Ih eej porque um e outro servi-

-

nio t enhamvendas e que outrossim nas vilas

onde, juntando-se

as negras,

vendendo, sejam castigadas

trouxerem. de venda n;les
~ses

a sua

se pode fazer com negros, nos quais se nao encontram tantos p~

e que as negras f;;rras

haja lugares

apartar

temporal dos mesmos,

de sua fazenda, podia Vossa ?J.ajestade, se bem lhe parecesse,

juizos,

E

de Vossa Majestade e melhor se fará o seu .ReaI Serviço e arreca-

dor nas Minas trouxesse
res,

COOl

daqueles moradores, comopelo que pertence ao gov~o

clientes serão às leis

as quada fa-

de que tambémse segue gravissimo preju{zo.

comotanto para o que toca ao primeiro e principal
.dalosas e contrárias

e camin

desordens, assim combrancos comonegros, avLz'í.nhando-sse por

, mais que impiedade das lavras
o,s

sao tanto

para os presos da cadeia,

sao notórios

vendamao publico e que achando-se

e perdidos os tabuleiros
em cujo distrito

e sumamenteprejudiciais

e se alguma pessoa ou Ministro disser

e arraiais

,

com o

que

forem pr-esas; Todos

ao serviço de Deus e de Vossa t!a-

o contrário

não será Observante da lei di

vina nem zeloso do Real Serviço de Vossa Majestade e conservação dos seús povos. Esta
D1at~ia

deve merecer pela sua importânoia a real

atenção de Vossa Majestade que, como

Monarcaamantissimo do serviço de Deus Nosso Senhor e do bem dos seus povos, haja de
dar com a Sua altissima
.Ocidental,

compreensio aquela provid;ncia

20 de fevereiro

de 1732. O Secretário

do Gov~o

seca de Azevedo.R

,i'
I

que f~r mais conveniente e liSboa

J

das Minas, Manuel de Afon-

