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· Este trabalbo tem por objetiv contribuir para o estudo da escravidão urbana 
nas Minas Gerais do século X V rn através da análise do papcJ histórico das . negra: 
de taboleiro" (vendedoras ambulantes escravas e forras), que, inseridas naquela so
ciedade se incluem na modalidade, de trabalho escravo urbano, denominada "escra
vas ao ganho'' 11) 

E sabido q_uc o processo de colonização da capitania de Minas, caracteri 
zou -se por uma mtensa atividade mineradora, por uma rápida urbanização. e JlOr 
um.a grande diversificação da economia. 

O aumento crescente das populações concentradas nos centros urbano e o 
desenvolvimento das várias atividades - como a agricultura, 12) ~coár:ia, engenho , 
o comércio, a. prestação de serviços e o vasto l.eque de tarefas executadas pel ofi 
ciais mecânicos - geraram uma demanda pela fo11ça de trabalho qualifi ada e não 
qualificada (escrava e livre) para atender a uma divisã.o do trabalho, cada vez mais 
complexa. 13) 

" Algumas 4Ucstõcs aqUI susc i das fora1o apresentada~ 111 Vl n ontr(l EStitduttl dé ll istória 
(ANl) UH). realizado em Belo Horizonte (julhoJ 1988) 

( I) De ~cordo com Lella 1\lgranli, '.'escravo ao ganho eraJTI aqueles que ap6s fazellel'll al tui.N 
serv tços na casa de seus s~ohores Iam parn as r;ua-~1 em busca de crabalho. Àlogavam seu tem
po a uro e a outro, e devuun no final de termmaao perlodo entregar a seus senhores uma so
rna previamente estabelecida'' O Feitor Ausente, pá~. 4'9. Ver também oaprtulo 3: O escrav 
110 ganho. In: Négm rw Rua d Marilenc I{ a oguemr da Silva. 

(2) Ver GUIMARÃES, .M , e REIS , Li tuw . . - "Agriculturu • E: r vi dão em Minas 
(1700- I 7 50}". 

(3J , vbre · rtiSias ardhces. ver: u· SCJfl , :tio . -0 /Jurmro Mlmt iro, ArPS 11 Trahallw. 
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erais 

.Pela class,i.ficaçáo dos escravos feita pelo Ouvidor de Vila Rica, em 1749, fica 
evidenciada UIDà certa especialização da J;Dão de obra, na qual se incluem as negras 
de tabQleiro: havia "os das mineração (de faisqueira ou lavra); os da roça; os domés
tico ; os engenhos e as negras do comércio ambulante". 14) . 

Nos centros urbanos coloniais, o trabalho escravo adquiriu fonnas peculiares 
como o sistema de aluguel e o sistema de garibo, com o qu~l nos ocuparen10s neste 
estudo. ~5 ) 

Se pode ser constatado que "a escravidão no Bras.il tem sido estudada basica
mente como uma instituição que se desenvolveu no meio rural, e pouca atenção tem 
sido dedicada ao estudo do fenômeno urbano," \6) devemos considerar sua especifi-
cidade nas diversas realidades históricas. (7) · 

Em que pese a qualidade dos estudos sobre escravidão urbana no Brasil, estes 
são em número reduzido e não tratam da análise do desenvolvimento, do escravismo 
nas Mínas. embora levantem questões pertinentes às pesquisas sobre o assunto. (B) 

Esta exiguidade de estudos compromete seriamente a compreensão da dinâ
mica social mineira, pois "Minas foi a capjtania mais urbaniz.ada da colônia, e si
multaneamente, aquela onde o sistema escravista alcan. ou maior pujança no século 
XVffi."(el 

Enquanto s· teUUI! que se baseia na propriedade privada até mesmo da pessoa 
do trabalhador - o escravo é propriedade de seu senhor - o escravismo reflete a di 
visão da sociedade em c:,lasses SOCiais 11 OI antagônicas expressas nas figuras do escra
vo e do senhor - que são classes polares, .mas não úni as nesta sociedad . 

Mas se o escravo era u.ma mercadoria (um bem alienável), propriedade de seu 
senhor, não podemo encerrá-los (escravos e senhores) em categorias rigidas e está
ticas, e devemos ter ern mente que os "lugar,es sociais" dos bomen e mulheres: 

''estavam dejit1idos pela relações de domm.a ã.o e ,explora tio qu.e maminht'lnt 
entre si, nas práticas e confronJos cotidiarws, e 1zão ap IUlJ' por aspectos }o r
mais como o tftulo de propriedat/.e ou a identificação aparente de sua condi· 
ção sociaf' . (l1) 

Na historiografia mineira podemos verificar a quase inexistência de estudos 
específicos sobre a mulher escrava e forra, (l 2l ainda que muitos aul res façam re
ferências importantes sobre sua inserção naquela sociedade. 

(4) MAGALHÃES, Bealli:t Rlca.rdina - Oen)anda do Trivial: Vestuário, Alimentação e Ha
bitaçãa. p. 157. 

(5) Para Leila AJgranti, se o sistema de aluguel, embora mrus praticado nas cidad , não lhe 
fosse peculiar o sistema de ganho "era e c lusivamenc urbano". Op. cit. .P · 49. Ver lámbém 
Negro IUl RWl, p. 90. Sobre escrav urban ver, Jacob G render, Décio Freitas e KáLia. 
Mattoso. 

(6) Algrauti , t_.eila M. op. ci t. p. 17. Ve~ também Mwilenc Nogueira, op. cit . p. 28. 

(7) RODRLGU ~ , .lane de ótima SiJva- "Algumas coo.~iderl!Jiões sobre o ·W"bano" . p. 129. 

(8) Merecem dçstnque dent.re outros, o trabalhlos já citados de Leila. Algranti e Marilene Rosa 
N.. da Silva: O Feito Ausenll!, estudos sobre· a. escravidão urbano r10 Rio de Janeiro 
1808-1822 (1988) e Negros nt1 R1w estud que privilegia o escravo de gllllho, no Rio de Ja
neiro 1820- 1888 (1988)or pectivamente. 

(9) SOUZA, Laura de Mello- O Diaho e a Terra de Santa Cruz, p. 264. 

( lO) VcrTHOMPSON, Edward - A Formação de Classe Operária Inglesa, p. 10. 

(11) LARA, Silvia H. - Campos do Violência ,.p. 347. 

( 12) te rrabaJ.bo é parte_de um Qrojeto de pesqwsa maL~ amplo que yísa resgatar a mulbe~ eo-
quanlo SUJeito histónco nas M1nas setecentistas. O pooto de !larttda é o levantamento 81 t • 
~f!.co dos ~~ cJ:i Secção Colonial do Arquivo Públíco Mineiro. Estas fontes primáriAII 
utihzadas serao tdentificadásnas notas de rodapé por SCAPAM. 
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Identificamo tendê~as que apontam três ~andes grupos. O primeiro, coos
Lilufdo por autores ue. praticamente 1gnoram a CX'IStência da escrava ,e da forra. (13) 

O segund? ~po é fonnado po_r autores que enfatizam basicamente, 0 lado 
SC!'~al e a submissao da mulher à dominação masculina. ora ressaltando o poder fe 
mmmo de despertar o desejo dos homens -como os artífice amancebados arrolados 
nas Des~ de_1733 que"~ arranjavam com suas negras carinhosas e submissas" !H) 

- ora evide~~o a práUca de con~ubinato, da prostituição, e de seu papel de re
produtora b1;?l~~ca de uma expre· 1va quantidade de mestiços, fruto deste imer
cursos S~U81S:. as pretas e 'mulatas de. parte' continuavam .. , a despeito das tentati
vas adnlUl.ls~tivas de por fim a, concubinagern, ''a obter altos preço oo mercado do 
amor e despejavam mulatos sem cessar" (15J 

Depois .de relatar é! falta de mulheres brancas nas M..iJJas somada à itinerância 
d~ homem m~erador, daficultando uma união mais estável (~asamento), José Fcr
reua Carrato informa que no ano das Devassas de 1733. as: 

"Minas Gerais e tão cheias de .escravas 11 mulatas forras, solJeiras, con n _ 
~eruif> com os lwmeiLS nas ~ll/1/a$, nas veudas, rUIS esrradas, em asa, nas 
tgreJas, a potúo de esc~ndalaarem. as mais autklciosas, os pr6prios ovema
dores, com ~_se~ cotlV~le ao pecado .e à coabitaçfw, sem respon.m.bilidade 
nem COIIsequenctas - ets os motivos da elevada por entagem dos con uhina· 
tos, que enchem todas as pá inas dos livros da d vassu." 116) 

. Algu!ls autores crêem que este cootacto sexual permitia as mulhere. maior 
regalias e VIda menos dura que dos escravo : 

''e.ru/IU:fi.Jo o negro_, 7_!0 campo, na mineraçã , na vida urbana. estavu slljeito à 
fl.rarua da escravtdao, _a negr~ - a permanên ic1 e a reprodução da Úmte de 
cor - Se fr.xava, angàrumrlo Sltllpllttas, IUl casa do Sl!tlhor. • d sp rtam/o de
Seja~· . on 

Esta P_ercepç~o ~ mulher é reflexo da domioaçã masculina que detectamos 
naquela r~~e ~stón~, e q~e (?Cnna.uece até nossos dias. Para a conl.imtidad 
dessa do~aç~o, difundiu -se a tdéia. da t_ola1 sub~são da mulher ao homem .• seja 
como. p&, mando, amartté ou propnetário. sta nnagem Ultimamente v m seod quesiJonada. (1B) 

. Entendem<?s 4ue não ~ tr,!lla de oo!ocar a mulher na po i ão de heroroa ou 
sunplesmente vftuna da dommaçao masculma. mas buscar a "análise das 00· · 
no te~ e no espaço, atr~vé das quais qualquer domina ão se exerce". (~J la ' 

malmcote, o cercerro .grup . é oostirufdo por autores c;~:ue além de reconh _ 
cerem a mulher enquanto objeto xu.al e/ou geradora de mestiços ressaltam-na en 
quanto força de trabalho, xef' endo as mais djversas atividades. Eram roceiras 1201 

( I ~e lnc_luem1 u1~tc ~P.O· dentre O!JIJ? . • logo de V~on elo ', J~llim Furtado de Men ;o~. 
rancJsco g c:sras, liam: Marb, erxem,t Lo !')til, o Esllr 6osch1. Kermetb Maxwell 

(J 4) CARRAT , J.F. IgreJa, lluminr rn e Escolas ... p. 10- 1 J. 

(15) LIMA JR ., Augusto. A pit!ni. d Minas orais, p, 124. 

(16) CARRAl'O, J.P. op. oit. p. 10 

( 17) CARNE! R , Edison. Ladin se noul ', p. 2 ~ 4. Incluo-se nestc segundo grupo, "'"uar-do Fri.eiro. cu 

( IIS) Trabalhos rec=eot~ demonstram a n essidade do r ·sgate hisl<Srico da parti ipacAo da ulh 
IW formação. socaal do brasil Colonial. Ver GlACOMINI, Sonia M:: PRIO~E M m ~r 
~~I'6Í\~oe .kriadM!:ia ~~~J,~ .. Ronaldo (org.); Fr UEIRE • Luciano R~po~e A: 

( 19) PR I RE, Mary del , A Mulher na História ... p. 13. 

(20) OUZA, Laura de M Jl c. Os Dcs la.ssi fi adus do Otu , p , 1 S I. 
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mineradoras (211 . trabalhavam nos :~erviços do~ticos. subdivididos em várias espc 
ialidades como cozinheiras, doceiras, fiandeiras. (22) , etc. Além disto, exe~~r~ a 

função de parteiras !2Sl. onde "algumas chegaram a receber 'licença d~ of(cJO IZ-4) 
c..-urandeiras (25) feiticeiras (26) e tiveram posição destacada oo comércio, corno ven 
dedoras (oas vendas ou ambuÍantes) (27), e como comerciantes proprietárias (inclusi · 
ve de escravos), no caso das forras (28) . 

Ressaltamos o trabalbo "Quitandas e Quitutes", cujos autores, têem como ob
jeto de estudo ••a partici~ da mulher oas atividades comerciais durante o século 
XVIII em Minas Ger8lS", fazendo "transações comerciais em pequenas ven~. 
quitandas ou como 'negras de tabuleiro'. con~guiram ~niz:ar ~ d~as condi
cães de vida da ma.ssa escrava e dos desclassificados socws , contnbwndo para a 
'
1'solidariedade e união grupal destas ~as". Segu~d? os autores, ~stas mtilhere 
"enfrentaram as medidas de controle SOCial" (da administração co1ol)lal e metropo· 
titana) e colaboraram para, "reprodução da economia mineradora:· (abas~oto), 
mas "apareciam sempre como ageores da desordem, responsáveiS pela teosao que 
marcou a sociedade colonial mineira''. (211) 

Alguns autores ainda ressaltam sua participação nos movimentos de resistê~ 
cia ao sístema escravista: como integrantes de quilombos ou mantendo cootacto dt.
reito com estes, ou como participantes dos ·crimes de contrabando que lesavam o 
Erário Rc!gio. ISO) . 

Nesta revisão, chamou-nos a atenção o grande nómero de estudio os que se 
referem aos bando !31) emitidos durante todo o século XVID, nos quais a Coroa 

(2 1) BARB SA Waldemar de Almeida . Negro. e quilombo . . . p. 11 ; MO , Mariu Ltlcaa 
de B. Submissão e resistência, p. 25. 

t22) ANTONlL, A.J. Cultura e Opuleo ·ia •.. p. 173; COELHO, J.J.Teilteira. lnstruçã pa
ra . . .. p. 547; SEN~, Marina de A'VeUar. COJ.llP~ e venda . . .. p. 2 1. ; G.ORE ND R, J11cob. 
O Escravismo Çolonaal. pp. 193 e 428 ; JOSE, Oilanrm. Rac1smo e M mas . . , Pl'· 60.61 ,62 e 
102. 

(23) BARBOSA, WaJdcmar de. op. ci!. p. 120. 

(2 ) FI U ·JREDO, ucian R. te A. & MAGA DI, Arw M. 1' . de M. oitaoda'le uitu le.~. ~~ 
55. 

( 25) B X BR. hurles R. A 'Idade de uro . .. p. 170. 

(26) Souza. Laura de M. op. cit. I?· I 5 e I lubo a ema •.. ver" alunuus" p. 263; KLEIN. 
Herbert S . A F....,cravidão A fncuna .. , p. 187. 

(27) ANTONl , op . ciL p. 173; ARNELR , di~Qo . 0(1. cit. pp. 13, J4 ~: 2 ; I:!A,RBOS~ , WaJ . 
dernar de A. op. cit. p. 107; G RENO R, Jncob. p. cit. p. 4 8: MATTOSO, Káu11 deQ. 

er Escravo no BI'Silll. pp. 111 a I 16. 

(28} COELHO J.J.T. op. c it. 473 ; SAN' S. J. Fclfcio dQ . Mem rius do Di.sttiw . pp. 
118· 119; SAL ES . fritz T . de . Vi141 Rica •• , p 106; BAR~ SA, Wa1 eanar de A .. O (I . c r.t. 
p. 107; GUIMARAES, Carlos M. U'-:'UI Ncgaqü~ da pp. 126- 127; LUNA, rap JSCO 'VI
i:lul & COSTA, lroci del Nel'() da . M r nas ColoTUal - . . pp. 42,4 e. .«i; MAGA H AE • Be<a 
triz R. A Dt:Ulallda do . . . p. 179. 

(29) l UBIR DO, Luciano R. de A. & MAGALOI, Ana Maria B. d M. op. ci!. p. 50, 

(30) COELHO, J.J.T . op. oit. p, 547; SAN~ S, J.F. dos . o . cit. p . 1001107; B ER, C.R,. p. 
cit. p. 193; 8ARBP A, W. de A. op. crt. pp. 41, 50, 2. e 57; LJMA Jr., A. ~e._op. 11. p. 
109 e História dos Diamantes . . .. p. 34; SCAJ~ANO, Juhta. Vevoçlio e ravula . p . 117-
118; SOUZA, L. de M, Dcsclassd1cados . . . p. 122; GUIMARÃaS, .M. op. cll . pp. 29, 
35, 47,.48, 4 , 70, 78,79 c lO L 

l) Consísuam t'JD "ordens .assinadas pelos governadores, em alguns eram apeo~ repasses 
de ordens régias sobre det;ermioncfos assuntos·':, cend~ "quase sempre um carát.er carconstlln
cial em f'll.nção de nccessJdadcs momentâneas . Guamarie , C. M. op. clt. p. 25. Os band'?Jl 
dev~riam ser publicamente nnun iados no "som de cailtas" e afixados "na parte mais ptiblr
ca" da região ou local especffico visado pela ordem (códice 27 · S APM - p. 42 e verso) . 
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pr ibia ou ~lo m~n rontava re tringir a cir ui ação das 'negras de taboleiro". nas 
dl~~rsas regi s mm radoras, (awiferas ou diamantíferas), pelo " gravíssimo prejuí-
zo ~ça que representa~am para alguns senhores e para a própria Coroa. 

E~tem autores que n~o se restringem a meras referêncw. chegando a tecer 
comentários sobre aspectos diversos do bando . 
. A autor!! de "Desc~assificad~s ~o ~11!~··, af~ma que na categoria de homens 

livre:s expropriad~s, a legtslação mmetra ~c!~u ;'JWS sobre vadios e ncgr de ta 
bulerro, que vendiam doce e comestfve1s: mwtas delas parecem ter sido escravas 
qu~ o~. donos colocav":'D f:lO comércio" para aufcrirem lucro , c "outras, livres·· 
agmrn por conta própna VISando à sua subsistência". (32) 

Ente!lde~s que para ~bas. (escravas e forras) se tratava de uma atividade 
que gar~tia nao só a sobreVIvência, mas também permitia um acúmulo de exce
dente (amda que eventual), que poderia ser utilizado para a compra da alforria no 
caso da escrava, ou para aquisição de propriedad s, no caso da forra. ' 

L!illra de M~llo e Souza, a!Jrma qu as negras de tabuleiro eram acu adas d 
desord:;~as, pr~stitutas, d~hadoras do ouro e coniventes com quilombolas. 
:,~~~(33'Ftematicamente perscgwdas pela legisla ão durante todo o período minera-

Carlos Magno Guimarães em tudo sobr qullombo em Minas Gerai ' (séc 
~VIU), faz rcferéncia ao bando de 1710, onde as negras de tabuleiro "foram proi: 
b1das de vender, bolos, ~téis . doces, roeJ e. aguardente fora do arraiais" , (34) d 
acordo com o .autor, a eXJS~nc1a ~e uma legiSlação que tentava moldar 0 oomport.a
ment~ dos ~catiVo . era o reconhecunento de ua humanidade, e portanto a gaç~ 
da reificaçao do escravo. (35) ' 

Para L:u~iwlO Figueiredo e Ana Maria Magaldi, "a p.resença absoluta das mu
lhere . nas atív!~ade do comércio ambulante", as tornava alvo central da repress
colorual, . <;JS documentos sobre o tema refletem a preocupação do J?O<Ier ú Uc 
com .as at:Jvtdades dessas negras d tabuleiro", que agindo nos arrairu e ~as "a
p~ox.un~vam- se freqüentemen.te ~ lavr e fai.squciras, despertando jnúmera,; re
clama oe~ por Pll!te d . propnetáno de es ravo que a{ mineravam". (36) 

. ~ ~usaçao ma.ts com,';m" e~a o "d vio do jornais" do senhores: consu-
nundo qu1tutes e aguard~te vendidas peJas düas negras, "os escravos debilitavam 

v.o1tu~ ,do our r~o~d_o, qu . devcri~ ser canalizado para pagamento de sua 
obngaç . , _fazendo diminwr o qumt , e portanto, a ação das negras de tabuJ iro, 
ao contnbwr para que .Parcela d ouro extraído escapasse aos mecanismo 1 ga.il 

nfigurava- como cnme de contrabando". (37) ' 

. T_ambém serúun ~rsegui~as "por praticarem a pr stitui ão, acus ão qu na 
legt laçao sempre aparccta SOCJada a argumento de cunho moral". (36) 

( 2) • UZA, L. de M. op. cit. p. 122. Discordamos da desig!!_l!Çfio de "livre" pa:rn Hberta u 
cutondemos passav.a 11 condtçii de fnrra, nunca "livre" . Ern estudo recente João 1 st R · c 
~~:r·~~ q~e' se !•ben o deixava de ser escravo, ele nã se t mava exatamenle um nome~ 
111)6~ , na po "'urndo " qualquer dire ito polftic " . O Levam do Males na Bahia . . p. 

(33) Desci, tfi • dos ... p. 122. 

(34) p. it . p. IOJ. lllordemérea tnnadaern 1722,1747,17 Oe 1764. 

(35) Idem ibidem, p. 44. 

(36) 

( 7) 

. cit. p. 57. 

Idem, ibidem, P·. 7. Teixeira Coelho. escrevend ~m 1780, justifica ordem do and de 
1732, que ex.pul va negro , rav e ~ rms d Dtstrito iamantino como "úni 

0 
meio de 

se e.vuaren~ o · furto~ ~o Diamante •· . p. cit p. 547. Tambtm Charles Boxer fa la da~ oe
grliS com antennechárrns o contrabando d captrani op. ci r. p. 193. 

(1!S) Idem, ibidem, p. 57. 
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Sua presença nas zonas mineradoras possibilitava a "ocorrência d conflit 
localizados~ passageiros" e motivava "desordens e arruaças, comumente danos fi
i à escravaria, aJém de• prejudicar o andwnento dos trabalhos da mineração". tJg) 

Cumpre-se frisar, que vários autores ci~ outros bandos, 1401 m.as .não têem 
por objetivo a análise do documento, que pemute, a nos!!? ver, r~o~tillJIT as rela
ções sociais estabelecidas ~ntr~ a classe escrava e a escraVISta, posSJbtlitando alargar 
a compreensão da dinâmica social daquela realidade histórica. 

Nosso objeto de estudo é a "negn de tabuleiro" - pr~ta. mulata, escrava ou 
forra, 141) incluindo tanto aquela que se utilizava do tabuleiro par.a o transporte de 
coroesdveis como aquela que levava garrafas o potes contendo lette, cachaça e ou
tras bebid~ (42)- que enquanto escrava de ganho, possuia maior ~libe~dade" d~, mo
vimento (exigência da profiSSão de ve?dedora arobul~tt?). e .açao, dtspondo pro
visoriamente de sua força de trabalho' 143l longe da V1gilânc1a de seu senhor; ex-
pressando uma acordo entre classe escrava e escravista. _ . . 

No sa proposta consiste na tentativa de captar parte das rclaçoc socuu e ta
belecidas entre as negras de tabuleiro e a sociedade (relação escrava-senbo~;. es
crava- e8cravo; escrava-Coroa; forra-escravo; forra-Coroa etc.) suas possibilida
des, em função da atividade de vendedora ambulante, de acumular ex~~nte (pecíi 
üo u.wo para a compra de alforria, no caso da escrava. ou para aqulSlçao de bens. 
no caso da forra. 

Se as relações (de exploraçâo e d. ominação) entre escravas e sen~<?" , p~a
vam por negociações diárias, implicando na busca de melhores condJçoe de v1da 
para a escrava e maiores lucros para o senbo~. também não se ~e esquecer ~ 
alianças entre as classes e frações de classe verificadas naquela soctedade, percebJ -
das pela análise dos bandos, como veremos ~i ante. . . . 

Embora a documentação analisada seJa a ofic1aJ e nem toda médsta, podemo 
" reinventar" os documentos "lend -o com novos olhos e analisando dado que não 
entraram na cogitação de outr ~uisadores." (44 ) 

No geral, os bandos 145J ,proib•arn a presenç~ das negras de. tabuleir?. em de
terminadas zonas de mineração e e trndas· determmavam as medidas purub.vas aos 

(40) bando <.lc 1731, que expulsa" es rav n :g ~ · f r'! d11 ? marca do crr . rio e ita~ 
tanto por apístrun. o de ABR U ( aphulus d' llisl Sna I mal, p. 18 ), co~o por F'eH ·r 
dos SANT S (op. ctl. p. 73). runb6m este :IUt r 1W band de 174. , que protbta as negrru 
de tnbuleiro no Distri de Dilliilllntino, op. ci t p. 14. Augu to d L tma J. r fere- ao ban
do de 1732 que expulsa "todo o negro, negm ou mulato fc rro, qu achar em todll a o 
marcadoSerrodoFrio".Op.cit. p. 100. 

{111) Os homens forros e escravos (códice 07 S APM, p. 7v d 1720) e~ mulheres .bran · . 
(eslaS em número reduzido) partidparam d comércio ambulante. (t 1tand e uJtute.~. p. 
58). 

(42) Algumas vended ras de. aguardante trazium urna " ojcln de csmnho" para medição da dose. 
FIGUEIREDO, Luciano e MAOALDI, Ana M. p . cit. p. 58. 

(43) AL RANTl, Leila, op. cit. p. 20. Ver KL -lN, Herberr S. p. ciL p. 148. 

(44) "' ARLlNO, Heloisa M.M . Os Senh res das . rais, p. 12. Esta proposta fo1 susciradu, im
cialmente por Laura de Mello e Souza, Desci tfi dos . . . p. I 5/16 . 

t45) Somam 18 os bandos levantados no Arquivo Público Mineiro e nas obras coosultadas: 1710, 
!7 14 1720 1722, 1728, 1729, 1731, 17321 1733, 1734, 1736, 1743, 1747, 1752, l75~. 
1760' 17<;4' e 1796. Dcl.l.c8 5 visavDill o Dtstrito Diamantino ou Comarca ao Serro F no 
(J73i, 1732, 1733, 1752 e h96). Estes nllmeros não são definitivos, podendo ser alterados 
a~ o final da pesquisa. 
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intratores, incluindo os funcionários responsáveis pela manutenção da ordem social; 
alguns regulamentavam os horários de funcionamento das vendas, muitas das quais 
administradas por escravas e forras; e outro proibiam o porte de armas e venda de 
pólvora e chumbo ao escravo. 

Estes documentos fornecem ainda outros dados importantes sobre o sistema 
escravista urbano mineiro, como por exemplo, o costume na Vila do Príncipe, de aJ 
gumas cativas que davam "jornaes a seus senbores" e re idiam "fora das cazas" dos 
mesmo .l48) 

C~J~Dpre-se atentar para a historicidade dos bandos expedidos durante todo o 
século do ouro, ora para lugares específicos - como o de 1722 para a Vila do Cllil1ll() 
e arraiais l47) - ora englobando toda a região m.lneradora - como o bando de 17 3, 
que p.roibia as negras de tabuleiro nos córregos e sftios onde se mineravam diaman
tes, pois "em tod'as estas Minas é proibido, qualquer delas." l46) Emitidos em con
junturas econômicas e polfticas di trntas seus efeitos e eficácia foram condicionadas 
por elas. 

Inicialmente analisaremos as informações dos bandos; em seguida, faremo 
algumas considerações sobre as possibilidades das escravas negras de tabuleiro de 
acumUlar excedente para a compra da alforria; e fioahnente, desenvolveremos refi -
xões sobre a condição de forra no sistema escravista. 

Identificados os sujeitos históricos - negras de tabuleiro escravas e seus se
nhores; negras de tabuleiro forra ; os escravos mineradores e seu. senhores; Coroa 
e seus funcionários - vejamo como se articulam em fun.ção de seus intere s espe
cfficos (enquanto categoria profissional), e gerai (enquanto cJlasse). 

Devemos esclarecer que este trabalho objetiva muito mais o levantamento de 
questões, na busca. de um direcionamento da pesqu.isa, que dar respostas conclusi
vas. 

Uma. leitura mais atenta dos bandos permite observar: 

1) ~anto os escravos mineradores (pelo menos parte deles), quanto as ne~as de ta
bul~Jto escravas, trabalhavam pelo si tema de jornal, que consistia na obngação dos 
ca~v~ no pagamento de uma quantia previamente. es~ulada (4!11 a seus sen. hores 
(diúía ou semanalmente), não importando como "havia Sido atingida, e nem mesmo 
se tora ultrapassada. O fundamental era não faltar ao pagamento e evitar a puni 
ção". (50) 

Garanti~a a sobrevivência. e pago os "jomaes•· ao eohores, "todo o exce
dente perteocta ao escravo e o senhor respeitBva es a regra, embora não existiS! e 
nenhuma lei que a garantisse". (51) 

As negras de tabuleiro, enquan1o escravas de ganho, ''dispunham de seu tem
po como queriam, ,e trabalhavam de acordo com as suas necessidades" sendo con
veniente tanto para os seohore · que ''não se preocupavam com se~ controle" . 
q1lllllto para as escravas que viviam soll.as pelas ' ruas gozando de grande liberda
de. (52) 

(46) Códice 50 ':C!'PM, p. St!. Também no Rio de Janeiro (séc. IX) tinham os escravo o s
turn,c de ~es•d •rem fora da ca ·n de seu · senhore.~: ver Negr na Rua, p. 11 2 e 11lmús - c 
Res1slfnc1a, p. 25. 

(47) 6dice:Zl CAPM , p. IO ev. 

(48) Apud Luna. F'mncisc V:idal. Min Gerais . . . p. 135. 

(4 ) CooJonne Marílene Nogueira , os senllores estipulavam a rendll diruia, 4ue "variava de 
acorda com o sexo, a idade, a atividade desenvolvida pelo cs ravo na ,cidade, enfim. de 
.acordo com as suas ctmdtções ffsicm{' . cit. p. 118. 

(50) ALGRANTl, Leila M. Op. ci1. p. 49. 

1) SILVA, Mllrilene R. N. Op. cit. p . 1!8. Segundo Herben Klein, o direito a auto-cOmpra 
'(c áttacion) estava implícito na legisln ão ib~ri ca, transfonnad em "prática costumeira" 
nas Ar~ricas (500. XVIIO, que reconhecía o "di.reito do escravo à pmprledade privada" e 
"à feicura de contr..tlos ... Op. c i1. p. 2 J 3 . 

(52) AL · RANTI , Leila M. p. cit. p. 4'J. 
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Da mesma forma, os escravo~ míoeradores tinha grande liberdade de circula
ção, pois: 

·•contamo q11e fossem produtivos e entregas ·em ao senhores o ouro encomru
do, os escravos tinham, com freqüincin, considerável autonomia de mnvi
meiUO na regiiio mineradora". \53) 

Esta maior liberdade de ação, produzida no meio urbano e que expressa um 
acordo entre senhores e escravo , obnga o e tado a intervir nesta relação, na medida 
e.m que seus interesses são afetados: 

·•realmente, as ckkldes provocaram certo desequil(/!riq na relação :renlror-es
cravo. Além de afrouxar os la~·os de dominação devido ds próprins condiçõeS 
d trabalho dos negros, ela criava diverglncias eniTe o Es1ado e os proprie
tários de escravos, 1ta medida ern que 11em sempre seus inreresse.s eram os 
mesmos". l54'l 

2) Os escravos mineradores eram consunúdores potenciais e reais do · pro
dulos das vendedoras (bolos, mel, pastéis, cachaça, etc). Segundo Antonjl : 

"porque, COliJO os negros e os fndios escondem bastantes oitavas quando ca
tam nos ribeiros e nos dins santos e nas últimns horas do dia, liram ouro para 
s[, a máior parte deste ouro se gasta em comer e beber, e insensivelmente dá 
aos vendedores grande Lu ·ro''. (Ss) 

A Coroa não proibia os senhores d auferirem lu ro com a exp,loraçáo das 
' 'ganhadeiras", mas apenas tentava im~í-Jas de circular por locais ' impróprios" 
para evitar o COJltacto com o negros mmeradores. 

Neste sentido, várias medidas sã tomadas para restringir o acesso das vend -
doras as áreas de mineração, como por exemplo o bando de 1729 que proibe: 

''no dito Morro da Con onhas, e duzentos pa ·os dele em rOda que sé COTIJa

rflo dos límit s do dito morro pra fora, se nlw onsintão, nem possõo vender 
couzas comestfv •is tt bel1idas rM ras u mulatos escravos ou forras n m em 
ranchos, nem orn tabuleiro'' . 15 l 

Mesmo nos arraiais e vllas se t n u .. arruar' ' dita ne$ras ~ara facilitar u 
controle e vigilância estabelecendo lu ar ftx para ta1 omércto, (5 ) como a rua da 
Quitanda no Arraial do Teju o, IM) e para ' um ntar (lS r ndimcnlos d, âmaras 
Municipais, através da aferi ·ão dos pr o d produ! s. !59) 

(53) HWARTZ, tuan B. M mbo~ . <.>•ulomhc>-"> . r n 
(54) ALGRAN I, Lei la M. Op. cst. p. 196. 

(55) ANTONJL , A. J. Op. ciL p. 173. 

(56) Cóclice 27 S APM. p. 8-5 . 

(57) A prática d "arruar" · negr.t..~ • m o mesmo obj1•uv de nfl!st.«-1 • ntt min •rad -
res, também foi utili7.nda em Goiás c ão Pauto. Ern Vila Ricn seriam felt s r r :utimento 
embaixo do prédio da CAma.m, o11.clusivameo1e pa!"lltal corn6reto, ' o cdilll l d 753 do e 
lllldo da CIUnara de Mariana indicnva " na praça defr<>nt do é ou nn lnteod ncia ou na d011 
quartéts'', como lugares llUIÍS propriados. Figueiredo, L. e Magllld i. A.M . Op. cit. p. 59. 

(58) SANTOS,J.:f. do . Op. cit. p. 107. 

(59) Segundo os autores de Quitandas _e Quítutes, e.5ta afericio.dos preço vi~va eviw ·.·os atra
vessadores apontados pc)as autonda<les como respons!ve1s pcl.4 ()S conflitos e tumulto " re
sultados dos elevados preços agravando a "~en.são social em Minas" . p. 59. 
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A difi,culdade de fazer cumprir as medidas determinadas nos bandos, emitidos 
desde 171 O, indica não 116 "uma preocupação com o problema" ,mas .. demonstra 
também a incapacidade material da administração em resolvê-lo". <601 

A "maior dificuldade para o eficaz funcionamento da repressão assentava.-se 
na dispersão geográfica Upica do comércio ambulante, que impossibilitava um con
trole mdividual sobre a açAo das negras de tabuleiro".161 1 Nesta medida, a Coroa 
necessitava ampliar o corpo de agentes da repressão, transformando cada indivíduo 
em um agente fiscalizador, não só delatando, como encaminhando as negr.as à pri
são. Não o fazendo estaria sujeito às penas impostas aos senhores infratores. <62> 

Por outro lado, a delação era incentivada pelo "recebimento correspondente à 
metade do valor da multa aplicada à transgressora"! {631 ou através da distribuição 
dos produtos·apreendidos aos negros mineradores. <e• 
3) A classe proprietária escravista não e~ homogênea, constituindo- se de frações 
de classe, identificadas pelos proprietários dos escravos mineradores (que pagavam 
o quinto) c pelo proprietários das negras vendedoras. 

Se para os primeiros a existência das negras ganhadeiras significava prejuízo, 
na medida em que "andão muitas negras com, taboleyros vendendo nas lavras, e nos 
sítios aonde ~rabalbão os escravo~, ? que cauxa ~ande dano a seus senhore ~~lhes 
furtarem os Jornaez e outros, preJlUZOS mayores , (SS) pru-a os :segundos consiStia em 
fonte de 1ucro. 

De acordo ·com Kátia. Mattoso, um grande número de escravos domésticos 
nas cidades "saem com tabuleiros de doces e rendas que vendem nas ruas para o se
nhor proporcionando-lhes 'lucros suplementareS não desprezíveis". (661 

Portanto, as negras de tabule!To exerciam o papel de intermediárias na drena
gem tlo excedente de produção pertencente a uma fração da classe escravista (se
nhores dos escravos) para outra (seus senhores). 
4) É possível perceber a aliança enlre Coroa e fração da classe pToprietária (se
nhores dos escravos) expressa na emissão dos bandos e nas penas previstas aos in
fratores: escravas, seus senhores .• forras e funcionários régios. 

Além d terem seus tabuleiros, o produtos e demais bens confiscados, escra
vas e forras seriam l>resas e açoitadas. (67) 

O castigo fís1co e público (pelourinho), consistia em importante mecanismo 
utilizado pelo sistema para "demonstrar aos demais escravos os limites da ordem so
cial". (GB) 

(60) l GU lRED , Luciano & MAGALDI, A.ru1 M. Op. it. p. 58. O bando de 1736 de Gom.es 
reitc informava sobre o "inconvinient " que resultavam da presença das negras de 11lbu-

1elro c vendas, concluindo que havia "relaxa áo nesta matéria' apud QuitMdas e Quitutes, 
p. 58. 

(61) Idem, ibidem, p. 58. 

(62) OSd.ice 2 1 SCAPM. p. 10 e verso (a.no de 1722 referente à Vila do Carmo e Códice 37 
SCAPM. p . 61 e verso (de 1734- Arraial do orquin1) . 

(63) FlGUElR 00, Luciano & MA AL I, Ana M. Op. cit. p. 58. 

(64) Códice 27 SCAPM. p. 58-59. 

(6S) Códi.ce 37 SCAPM. p. 61 e verso (1734) . 

(66) Scx- escravo no , • . p. 111. egu:ndo Marilene Nogl•elm etn "bom negócio colocar um ou 
rnais escravos ao ganho pela cidade" . Op. ci&.. p. 88 . 

(67) punições aos infratores são determilllldaS n011 bandos de L 714 (C6d~ce 09 SCAPM. p. 
6v.); de 1722 (codice 21 SCAPM . p. l O e verso); de 1728 (Códice27 SCAPM. p. 42 ever
so); de 1729 (Códice 27 SCAPM. p. 58-59); de 1733 (Códice 37 SCAPM. p. 20 e verso); de 
1134 (Códice 37 SCAPM. p. 6 1 e v.) e de 1752 (Códice 50 SCAPM. p. 58). 

(68) VA!NFAS, Ronaldo. Op. cit. p. 43. 
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Jorge Benci propunha a "humanização'' no tratamento dos, escravos, mas in
sistia na necessidade de puni-los devidamente seja com açoites, prisões ou ferros, 
lembrando que só roereaa castigo o escravo que conscientemente praticasse o er
ro. 1611) Tendo a negra de ganho' autonomia para circular, e J)Odenáo dispor de seu 
tempo de trabalho como lhe aprouvesse seu erro consciente ticava evidenci,ado, jus
tificando assim o castigo. 

De acordo coro SJlvia Lara, o castigo "não só mantinha os escravos na sua 
condição de escravos roas também se constituía no meio de organizar o trabalho, de 
dividf-lo, regulá- lo" t7Dl • 

Nesta {lOrs~ctiva. o trabalho da escrava estava regulado e orgaruzado dentro 
de certos limites tmpostos, de um lado pelo senhor, e de outro pela Coroa: a escrava 
estava sujeita ao castigo caso não cumprisse sua obrigação de pagar o jornal a seu 
senhor, {71) e quando infringisse as ordens ~égias (ou das autoridades coloniais) agin· 
do indevidamente em lugare proibidos. 

Se a _prisão e o castigo ff&ioo demonstram que em alguns aspecto a condição 
de forra nao difere da condição de escrava, o pagamento da forra para sua soltura 
evidencia a possibilidade de posses acumuladas. !721 

O prejuizos do proJ?rietário da negra de ~uleiro infrat~ra eram relevantes: 
além do pagamento (em ottavas d ouro) pela liberdade da cativa, ficava o senhor 
impedido de expropriar o trabalho excedente, enquanto a escrava permanecesse 

presa. · - " od ffi "ai d · n· Ao ameaçar com severa puruçao t o o o rcL e guerra ou JUS ça que se 
achar" no Morro de São Vicente do Rio das Pedras que "não der cumprimento'' ao 
bando, a Coroa deixa evidente a possibilidade de uma aliança entre a.c; categorias 
profissionais, negras de ganho e administradores, cujos interesse divergiam dos 
dela (Coroa). <731, 

Os interesses dos senhores (dos escravos) e da Coroa estavam sendo les.Wos: 
dos senhores eram "furtados" os jornais; e a Cor a via reduzido o quinto peJ s rou 
bos aos senhores e pela mineração clandestina (negras faiscadoras). Ademais, o 
contacto das negras com os escravos, ameaçava a ordem social . pelos ferimentos, 
bebedeiras, insultos e ofensas a Deus, resultantes destes encontros.\741 
5) A exploração da. for a de trabalho feminina pode ser observada pela extensão da 
jornada de trabalho, dividida em múltiplas tarefas: e.ram vendedoras, faiscadoras, 
a16m de se verem forçadas a se prostituírem usando "mal de seus corpos, para haver 
de ganhar os jornais" devidos aos seus senhores. <751 

(69) Economia crist.ii • . pp. I 44, 162 e 165 

(70) Campos da . p. 54. 

{7l) Mer.ecc ser citado o caso da preta forra Catarina de ouza que, em 1748, foi acusada diante 
do padre vis.itador de obrigar "com castigo as suas cscr·o~vas o que lhe dêem jornal todos os 
diaS do scrviqo; e domin_gos e dill.S santos cobrado j.omal wnda que sejam em ofellSIIS de 
Deu.1", apud Quitandas e \Juitutes, p. 57. 

(72) Sobre propriedades de Corras (Vila Rica - 1740/1770). Ver Magalhães, Beatriz R. Op. cit. p. 
l78 . 

(73) Códice 27 SCAPM. p. 42 c verso ~172 ). 

(74) C6dice 27 SCAPM. p. 58-59 ( 1729). 

(75) Apud Barbosa, Waldemar de A. Op . cit. p. 120. O documento ~um relatório do secreWI 
do governador ao Rei (l732). :Oe acordo com Luciano Figueiredo e Ana M. Mauldi, muiw 
vezes o tabuleiro "representava um meio de encobrir as atividades de prostitülçlo. Entte· 
tanto, tam~m era comum a prostituiçAo se constituir em d.n.ica atividade para pagamento 
jornais., ero substituiçlo ao co~rcio ambulante" . Op. cit. p. 57. 
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O exposto exige que façamos alguns comentários. 
Se considerarmos que no sistema de jornal existisse uma proprocionalidade 

entre o pagamento do senhor e o total vendido, o aumento dos lucros do senhor sig
nificava também maior oportunidade de acumulação de excedente pela escrava. 
Mesmo se considerarmos o jornal como uma quantia fixa (previamente estipulada), a 
atividade de vendedora ambulante era mais estável que a ao negro minerador - cujo 
trabalho dependia da "sorte" em explorar um bom veio aurífero, que rapidamente 
poderia se esgotar - porque as. vendedoras tinham um mercado conswnidor em 
constante crescimento, contituido tanto eeios escravos mineradores, como pelo res
tante da sociedade, aumentando as possibilidades de peclllio e compra de alforria. 
Mesmo não desconhecendo as dificuldades encontradas para alcançar este pecúlio 
oomo a concorr&lcia e/ou a exigência de uma quantia avllltaãa por parte do senhor, 
exig~ia a que também o escravo estava sujeito. 

Ao servirem de intermediárias na drenagem do excedente produzido pelo es
cravo minerador para seus senhores, as negras de tabuleiro não s6 contribuíam para 
aumentar o seu próprio pec;6lio, COOIQ dificultavam para o escravo conseguir o dele, 
contribuindo para a manutenção de sua condição. 

No caso da forra, não havia drenagem de excedente para o outro individuo, 
pela aus&cia da terceira ponta do triângulo, no caso, o senhor. Esta ausência de um 
senhor sobre a forra é que a distingue da escrava e a evidencia como classe social 
específica. O destino do excedente acumulado indica uma das diferenças entre a 
classe escrava e fo.rra: se o poclilio (ou parte dele) da escrava lhe pertencia apenas 
temporariamente, sendo entregue ao senhor na hora da compra da alforria, o pecúlio 
da forra não só lhe pertencia, mas podia ser investido na aquisição de propriedades, 
inclusive de escravos. 

Há uma tendência na bibüografaa corrente, em considerar que as possibilida
des de obtenção da alforria, eram maiores para as mulheres, pelo contato mais direto 
com o senhor através da intercurso sexual. De acordo com Francisco Vidal Luna 
e lraci dei Nero da Costa, "no caso especifico dos escravos do sexo feminino, pelas 
próprias caracteósticas da sociedade estabelecida nas Gerais, ampliavam-se as 
oportunidades de alforria". E concluem: 

·'crerrws que as causas apontadas - intercurso sexual, o comtrcio e a prosti
tuição, e a maior adaptabilidade aos trabalhos extraJivos - provavelmente 
agiam em conjunto e no mesmo sentido, de modo a tornar mais comum a al
forria dos elementos do sexo feminino". {76) 

Discordamos dos autores quanto a ··menor adaptabilidade" das mulheres às 
tarefas mineradoras, embora reconheçamos o predomínio da força de trabalho mas
culina na mineração; o que expressa a divisão sexual do trabalho, na qual tendiam as 
mulheres a executar as tarefas domésticas, para depois sair às ruas a vender, a fais 
car nos morros e a prostituir-se. 

A situação da alforriada ex.ige algun · comentários. 
A forra constittú a negação da escrava, uma vez que sua exist:enci pressupõe 

necessariamente a ondição de crava vivida anteriormente. E mais, e por um lad 
a alforria tem um caráter emancipador, por outro, tem um caráter conservador. A 
alforria não constitui ameaça a es ravismo, ao contrário, reforça-o na medida em 
que pennite às forras tomarem- e proprietárias de escravos. Com isso encerra-se o 
ciclo em que a realidade é invertida: de propriedade, elas se tomam proprietárias de 
outrem. 

Nesta perspectiva, a e.x.istencia da forra proprietária,. expr sa a eJtpansáo do 
sistema, pelo awnento no nfunero d proprietários escravistas. Os dados de Vidal 
Luna dcmoostr811_1 a predominância feminina entre os forros proprietários nas Mi
nas.·No Serro Fno, por exemplo, em 1738, para 143 homens forros (37%) baviam 
244 m~res (63%).177) 

(76) Minas Colonial! .. . p. 46-47. 

(77) MinM Gerais . . . p. 134. 
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À guisa de conclualo entendemos que o sistoma de.jomal, embora permiti6110 
a remuneraçio do trabalbo'escravo e a formaçlo de um pec~.(temporário) pela 
escr.ava, .nao transfonnava na ess!ncia a base das relações soe~: a escrav.a amda 
que residindo fora da casa do seu proprietário, e tendo autononna de ~vunento, 
continuava sendo propriedade do se~r (assim como Bl?us. filhos~ e coag~da ao pa
gamento dos jornais para evitar o casQ&o; o que nJo stgnífJCa dize~ que ela a~ 
durante todo o tempo conforme os inte~ do. senhor. A prova disto, é a própria 
existência da ameaça e consumação do castigo ffsico . 

Portanto, longe se ser uma contradição do sistema escravista a "brecha urba
na" (ganho dos escravos) constitua-se numa fo~ especffica <!e ~Pl?ração do tra
balho escravo, oo meio urbano, perfeitamente. mtegr~ aos limi"?S unpostos .pelo 
escravismo para sua auto-preservação. Na realidade, o siStema de JOrnal redUZia os 
custos de reproduçJo da força de trabalho,! o que deixa evidente o seu caráter com-
plementar da economia escravista. !761 • 

Por outro lado entendemos que as transformações (9~e são na verdade Vacia
ções) das relações ~hor-escrava, como a ausência de vigilancia do ~obor (e~ tro
ca de lucros), revelam um acordo e representam um av~ço nas relaçoes e_scraVIS~

Por tudo isto, 6 fundamental o estudo da escraVIdão urbana nas Mmas GeraiS 
do~oxvm. 

FONTES MANUSCRITAS 

Códice n!?s 07, 09. 21, 27. 37 e 50 da Secção Colonial do Arqtúvo Público MiDeiro 
(SG). 
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