
HUMANIDADES 

HISTÓRIA 

As 11Chicas da silva" 
desconhecidas 
Pesquisa revela que, como a escrava que virou 
filme, muitas libertas conseguiram 
ascender economicamente no Brasil colonial 

I 
magme um testamento em 
que constam, entre outros, os 
seguintes itens: um cordão de 
ouro; um enfeite de Menino 
Jesus de ouro, pesando cinco 

oitavas (antiga unidade de medida de 
peso, equivalente a 3,586 gramas); 
umas argolinhas de ouro pesando 
quatro oitavas; uns brincos de pe
quenas pérolas; uns botões de ouro; 
umas argolinhas pequenas de ouro; 
uma bola de âmbar; uma volta de co
rais engranzada em ouro, um coral 
grande com uma figa pendurada, 
tudo de ouro, quatro colheres de pra
ta, pesando oito oitavas cada uma; 
quatro garfos de prata e uma faca 
com cabo de prata; dois pares de bo
tões de anágua abertos no buril. 

Esses objetos foram arrolados 
com outras propriedades, como ter
ras, escravos e móveis, no testamento 
de Bárbara Gomes de Abreu e Lima, 
ex-escrava que viveu em Minas Ge
rais na primeira metade do século 18. 
Após ter sido alforriada, ela estabele
ceu uma rede ampla de comércio nas 
capitanias do Rio de Janeiro, da 
Bahia e de Minas, formando fortuna 
e travando relações comerciais com 
homens das mais altas rodas das eli
tes do Brasil Colonial, como milita
res, clérigos e importantes fazendeiros. 

Soa ficção, mas a história é apenas 
uma entre centenas encontradas pelo 
professor Eduardo França Paiva, do 
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Departamento de História da Uni
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), em documentos históricos 
de arquivos públicos de Belo Hori
zonte, São João Del Rey e Sabará, em 
Minas Gerais. Em 1999, após 11 
anos de pesquisa (incluindo os anos 
dedicados ao mestrado), Paiva de
fendeu, com apoio da FAPESP, a tese 
de doutorado Por Meu Trabalho, Ser
viço e Indústria: Histórias de Africanos, 
Crioulos e Mestiços na Colônia -
Minas Gerais, 1716-1789. O estudo, 
feito sob orientação da professora de 
História do Brasil Colonial Mary Del 
Priore, da Universidade de São Paúlo 
(USP), acaba de ser lançado em livro, 
pela editora da UFMG, com o título 
Escravidão e Universo Cultural na Co
lônia - Minas Gerais, 1716-1789. Os 
principais documentos analisados 
foram testamentos, inclusive os dei
xados por negros e negras libertos. 

Caminho da liberdade- "Essa pesquisa 
foi decorrência do trabalho que eu 
desenvolvi no mestrado, na UFMG", 
explica Paiva. "Naquela oportunida
de, analisei as diferenças de estatutos 
entre os escravos e os libertos. Eu 
queria entender a transição da escra
vidão à liberdade." A preocupação 
com gênero surgiu quando percebeu 
que a maior parte da população li
berta em Minas era composta por 
mulheres. "Nas Minas Gerais do sé-

culo 18, uma região urbanizada, cen
tro econômico da colônia, se não de 
todo o império português, para cada 
dois ou três escravos homens existia 
uma mulher': diz ele. "Entre a popu
lação liberta, essa relação se invertia, 
ou seja, para cada liberto, havia duas 
mulheres libertas", explica. "Esse é 
um dado fabuloso." Outra motivação 
para seu trabalho foi justamente o 
testamento de Bárbara, que o levou a 
questionar o sentido de uma lista de 
objetos tão incomuns. "Essa dúvida 
me fez ir atrás de outras informações, 
reflexões e mais leituras. Daí veio mi
nha tese de doutorado", diz. 

O historiador procurou fazer 
uma reflexão sobre o papel dessas 
mulheres na vida social, cultural e 
privada naquele período histórico. 
Em primeiro lugar, foi preciso com
preender as razões que levaram tan
tas ex -escravas ao sucesso econômico. 
"Há uma série de motivos conjuga
dos", explica o pesquisador. "Em pri
meiro lugar, elas tinham estratégias 
herdadas de suas regiões de origem 
na África. Por exemplo: o pequeno 
comércio é uma tradição feminina em 
várias regiões africanas, que foi re
criada na América portuguesa", diz 
ele. "São as famosas 'negras de tabu
leiro', que trabalham nas ruas." 

Em geral, as atividades dessas 
mulheres começavam atreladas a 
seus proprietários. "Elas eram cha-



macias 'escravas de ganho'. Saíam 
para vender produtos no início da se
mana e voltavam no fim, quando di
vidiam os lucros com seus senhores", 
explica Paiva. Isso fazia com que elas 
acumulassem renda suficiente para 
comprar a alforria- na maior parte 
das vezes, por meio de um sistema de 
crédito, que se chamava "coartação': 
"É preciso lembrar que esse é um fe
nômeno típico de centros urbanos 
como os de Minas Gerais no século 
18': diz o autor. Mas, ele ressalva, ao 
contrário do que a historiografia tra
dicional e os métodos de ensino de 
história sempre propagaram, não foi 
um fenômeno único e exclusivo da mi
neração. "Desde o século 16 os escra
vos tiveram outras atividades além 
das da lavoura." 

Emancipadas - O fato é que o poder 
econômico dessas mulheres libertas 
foi tal que se pode dizer que boa par
te da emancipação da população ne
gra daquele período, em Minas, se 
deve a elas. "Em termos numéricos, 
nós temos que 60% da população li
berta, a qual chegava a algo em torno 
de 110 mil pessoas, era composta de 
mulheres. E, entre os outros 40%, 
muitos eram seus filhos, cuja liberda
de foi comprada pelas mães." 

Se algumas dessas mulheres che
garam a possuir terras, escravos e 
móveis, por que tamanha im
portância para objetos como 
figas de ouro, anéis, garfos e 
facas, como os descritos no 
testamento de Bárbara Go
mes de Abreu e Lima? "De
diquei um dos capítulos da 
tese a esses objetos, que 
são, na verdade, amule
tos e berloques", explica 
o autor. "Eles formam 
uma penca de balan
gandãs (existente na 
África e muito co
mum no Brasil, onde 
se penduravam diver
sos pequenos objetos) 
fragmentada, muito pro
vavelmente por receio à 
reação dos visitadores do 

Santo Ofício. E a capitania de Minas 
era muito visada", explica o historia
dor. O nome "penca" não foi encon
trado em nenhum dos testamentos 
analisados por Paiva, mas o ajudou, 
por meio de uma analogia, a explicar 
o fenômeno. 

"Bárbara deixou esses objetos 
empenhados em mãos de homens po
derosos. E depois, no testamento, or
denava a seus testamenteiros que a 
penca fosse reconstituída", explica. 
Também os testamenteiros eram ho
mens importan-
tes, como se 
nota pelos 

Escultura 
de escrava: não 

mais objetos 
dos homens 

nomes citados no testamento de Bár
bara: Capitão-Mar José Ferreira Bra
são, Lourenço José de Queiroz Coim
bra, Vigário da Vara da Comarca do 
Rio das Velhas, Dom José de Carlos 
Souto Maior, Manoel Marques Car
doso, José Rodrigues de Souza. 

Identidade - Paiva não pôde identifi
car, no caso de Bárbara, quem teria 
herdado a penca. Em outros casos, os 
objetos eram deixados para outras 
negras, ou deviam ser enviados a uma 
igreja. Mas ele acredita que esse de-

sejo de recomposição seja uma 
forma encontrada pelas ex-es

cravas de recuperar a identida-
de cultural. "Estamos diante 

de um caso que me faz re
fletir sobre laços de solida

riedade, laços culturais, he-
ranças e tradições culturais. 

Na verdade, essa mulher é 
uma espécie de mantenedora 

da herança cultural afro-brasi
leira. E para uma comunidade 

que tem os seus códigos, que não 
estão abertos a qualquer pessoa': diz 
ele. "Os berloques e amuletos de pro
teção celebram as conquistas dessas 

mulheres e têm significado 
muito diferente do 

de meros ador-
" nos. 



O historiador conta também o 
caso de uma escrava angolana que 
chegou a São João Del Rey e, após 
comprar sua alforria, tornou-se rai
nha da irmandade do Rosário. "Em 
seu testamento, ela exigiu que fosse 
enterrada na Igreja Matriz': narra. 
"Para nós, isso parece não ter qual
quer significado, mas na sociedade 
colonial era muito importante", diz o 
pesquisador. Uma outra mestiça, fu
gida de São Paulo porque tivera dois 
filhos fora do casamento, chegou a 
Minas Gerais e enriqueceu, trocando 
seu nome original por Francisca Po
derosa. Também ela deixou muitos 
bens em seu testamento ao morrer. 

Solidariedade - A tese de Paiva aponta 
para uma mudança de paradigma no 
entendimento da escravidão brasi
leira. Ao mostrar a emancipação con
quistada pelas mulheres de Minas Ge
rais, o historiador rompe com a idéia 
tradicional do que ele chama de "ima
ginário do tronco': "Essas mulheres 
não estavam tão passivas a seus senho
res. Podiam ter laços de solidariedade 
com outros escravos, com libertos e 
brancos. Podiam desenvolver víncu
los sexuais, afetivos ou de amizade", 
diz ele. "Na verdade, trata-se de uma 
sociedade colonial, que adotou o escra
vismo durante quase 400 anos. E, nes
sa longevidade, essa sociedade foi se 
reconstruindo." Em outras palavras, 
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foram os negros que conquistaram a 
liberdade no decorrer desses quatro 
séculos e não os brancos que a conce
deram com uma lei pontual em 1888. 
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Escravas na visão de Debret: 
tradição de formar no país 
famílias matrifocais, ou seja, 
concentradas em torno da mãe 

Paiva também afirma que 
não é só o fato de estar em maio
ria que ressalta a importância das 
mulheres entre os libertos de Mi
nas. "Era muito mais comum que 
as mulheres mantivessem suas 
tradições culturais do que os ho
mens'; afirma ele. "Isso porque, 
embora não houvesse uma li
nhagem matrilinear no Brasil, 
houve a formação de famílias ma
trifocais, ou seja, concentradas em 
torno das mães, principalmen

te nas comunidades negras", diz ele. 
Para o pesquisador, isso contribuiu 
muito para o papel desempenhado por 
essas mulheres, que eram importan
tes transmissoras orais de costumes, de 
crenças e de representações culturais. 
"Elas estavam muito ligadas à oralida
de e assim, por exemplo, conseguiam 
manter a tradição das coartações que 
se davam por meio de uma lei costu
meira e não escrita." Em seu livro, 
Paiva analisa as relações familiares 
entre escravos e libertos e, também, 
entre brancos e negros. • 

Negras vendedoras: pesquisa 
diz que várias conseguiram 
comprar a liberdade 


