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Lar doce lar: o significado da casa para a mulher liberta de Vila Rica no Séc.

XVIII.
Cláudia Cristina Mól
Mestra em História Social da Cultura- UFMG

Introdução

Vila Rica, como outras localidades mineiras, formou-se a partir dos descobertos auríferos

os quais, em 1696, transformaram a região das Minas numa das áreas mais povoadas da América

Portuguesa, alimentando um processo migratório sem precedentes, atraindo gente de todo tipo e

lugar, disposta enriquecer à custa do ouro. A produção aurífera, abundante nos primeiros tempos,

enchia de esperanças a massa de aventureiros e fazia surgir os arraiais ao acaso das descobertas e,

a princípio, não mais que acampamentos nômades. Entretanto, o caráter de transitoriedade dos

acampamentos deu lugar às principais Vilas da América Portuguesa, onde cedo se instalou o

aparelho burocrático administrativo. Em 1711 foram criadas as Vilas de Nossa Senhora do

Carmo, então sede da Capitania, e Vila Rica, posteriormente chamada “Ouro Preto”, capital da

província de Minas Gerais, residência do governador geral e sede do Ouvidor da comarca. A

ordenação do espaço urbano tornou-se, no século XVIII, uma preocupação por parte das

autoridades metropolitanas, que interferiam com freqüência no aspecto físico dos principais

núcleos brasileiros, passando a representar o espaço urbano “o nível de civilidade e de cultura de

seus habitantes”1. Desta forma, as cartas régias determinavam alguns preceitos a serem seguidos

na criação de vilas e cidades, tais como o serem as moradias “sempre fabricadas na mesma figura

uniforme pela parte exterior, ainda que na outra parte interior as faça cada um conforme lhes

parecer”, determinações nem sempre observadas pelos moradores das Vilas Mineiras.

Vila Rica adquiriu uma conformação urbana através das construções dos imponentes

edifícios públicos, das pontes, chafarizes, dos monumentos religiosos, dos calçamentos das ruas

(incrementados desde 1741) e, principalmente, de suas casas que reproduziam a arquitetura

portuguesa lembrando a todo momento, segundo Lima Júnior, “uma visão de Portugal” 2. A

                                                          
1 DAMASCENO, Cláudia. O espaço urbano de Mariana: sua formação e suas representações. In: Termo de Mariana:
História e documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1988. P.43
2 JUNIOR, Augusto de Lima. A capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Itatiaia. São Paulo: EDUSP,
1978. P. 117
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princípio toscas, feitas de pau-a-pique e sapé e, posteriormente, feitas de pedra e cal e cobertas de

telhas. O mesmo aconteceu em relação à igrejas: inicialmente, construções tímidas feitas também

de barro para, depois, se tornarem monumentos esplendorosos.

 Pela ruas de Vila Rica transitavam ricos, pobres, livres, escravos, cabendo sublinhar uma

parcela da população que cresceu sobremaneira a partir da Segunda metade do século XVIII: os

forros, dos quais se destacavam numericamente as mulheres. Estas foram, algumas, responsáveis

sozinhas por suas casas, que podiam se constituir em imponentes sobrados ou simples casas

térreas. Tais casas, em geral, eram construídas geminadas, uma equilibrando-se à outra, com

freqüentes referências aos vizinhos ao lado, devido à topografia acidentada da região. Além

disso, tanto a casa térrea quanto o sobrado mantiveram sua ligação com a rua sendo a casa,

muitas vezes, um local de negócios, como o comprova o costume de se funcionarem no piso

inferior dos sobrados as lojas ou vendas. Por todos esses motivos, a noção de privacidade esteve

ausente do ato de morar, sendo a casa considerada no século XVIII local de abrigo e descanso.

Muitas das mulheres forras eram vindas da África onde a casa era considerada um

“espaço para dormir”3 e, por isso, tais construções prescindiam de portas e janelas cabendo ao

exterior a realização das tarefas diárias como por exemplo cozinhar. Em seu interior mantinha-se

aceso, dia e noite, o fogo que as resguardava e aquecia, o que pode explicar a localização da

cozinha do escravo ou do mestiço forro no interior das residências, enquanto a cozinha do branco

optou pelo quintal.4

 Desta forma, a análise da casa das mulheres forras de Vila Rica busca desvendar o

significado do lar para a mulher liberta, como são os interiores, sua divisão e sua cultura material.

Peçamos licença para entrar: sala, quarto, cozinha... percorrerei estes interiores , vasculhando-os

na esperança de reconstituir um passado que se deixa delinear de forma tênue e sutil.

As casas habitadas pelas mulheres forras de Vila Rica

                                                          
3 SLENES, Robert. Na senzala uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava- Brasil: Sudeste-
Sec. XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 180
4 Cf: LEMOS, Carlos. A.C. Cozinhas etc: um estudo sobre as zonas de serviço da casa paulista. São Paulo:
Perspectiva, 1978, p. 52
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Os inventários post mortem e testamentos trazem arrolados, dentre os bens imóveis, tipos

variados de casas como: casas térreas, sobrados, casas assoalhadas, casas com varandas, sem

varandas, casas de vivenda, casas cobertas de capim, podendo se constituir em unidades

rurais(denominadas de rancho, sítio ou fazenda) ou urbanas. como exemplo de unidade rural, o

inventário da testadora Cipriana Maria Monteiro5 traz arrolado dentre outros bens: “a casa da

fazenda chamada o caixa-fona (?) com casas de vivenda cobertas de telha com senzala, paiol e

monjolo tudo coberto de capim contados os seus pertences, logradouros, terra de planta e minerar

com suas águas citas ao pé do rio Chopotó, avaliadas em 500$000 (Quinhentos mil réis). Esta

fazenda constitui-se num modelo de propriedade mista onde tanto a mineração quanto a

agricultura eram praticados. Por sua vez, o termo fazenda sugere uma grande unidade produtiva,

possuidora de compartimentos próprios para armazenagem da produção (como é o caso do paiol)

e principalmente de uma senzala para abrigar os escravos, o que raramente ocorre nas casas

urbanas, onde escravos e “senhores” compartilham um mesmo espaço. Esta fazenda possuía

ainda uma grande criação de animais, criados possivelmente para o mercado:
Uma mula arreada de nome Farofa, uma mula arreada de nome Maquedum, outra
chamada Condessa. Uma besta muar cor de rato, 26 cabeças de porcos, uma junta de
bois de cauda, uma junta de bois castanhos, uma junta de garrotes, outra de bezerros,
uma vaca laranja, uma vaca castanha com cria, uma vaca alvoçam, uma vaca alvoçam
com cria, uma vitela vermelha, uma vitela pequena, uma vaca rocilha, uma vitela
castanha, uma vitela pequena peso de prata...

Em geral, as propriedades rurais eram localizadas nos arrebaldes da Vila e tinham por

características, segundo Vasconcelos,6 uma maior amplitude, um maior número de peças

convergindo para uma sala geral e se completando com uma larga varanda de frente. Entretanto, a

produção de hortaliças e a criação de animais não eram restritos apenas às propriedade rurais,

como se depreende dos inúmeros registros de “quintais” onde eram produzidos o complemento

alimentar de muitas famílias, principalmente de hortaliças, como a couve, além de frutas, como

os “pêssegos, marmelos, maçãs e joazes” 7, como o exemplifica Sebastiana Gonçalves Ramos,

                                                          
5 ARQUIVO DO PILAR. Códice 29; Auto321; Ano 1788.
6 VASCONCELOS, Silvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento- residências. São Paulo: perspectiva, 1977. p.
125
7 HILAIRE, August de Saint. Viagens pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia. São Paulo: EDUSP, 1975. p. 73; FRIEIRO, Eduardo. Feijão, angu e couve: ensaio sobre a comida dos
mineiros. Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros, UFMG, 1966. p. 68
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preta forra da Costa da Mina que possuía três casas, em Vila Rica, das quais: uma possuía um

quintal cercado de parreiras, outra possuía um quintal murado de pedras e, por sua área adentro

algumas bananeiras e pessegueiros. Por sua vez, a criação de animais supria a carência de carnes

como o demonstra a presença de gados vacum e porcos nos inventários. A casa tornava-se, desta

forma, “uma unidade de residência e uma unidade de produção” 8.

 Por sua vez, as casas urbanas podiam ser térreas, de apenas um andar, ou assobradas,

constituindo-se em casas de dois lanços, geralmente de propriedade dos endinheirados, revelados

nos elementos de sua composição: pedra e cal, adobe, telha, madeira de lei, grade e ferro. Teresa

Rodrigues, mulher forra era dona de: “uma morada de casas térreas cobertas de telhas

assobradadas pela parte de trás com seu quintal e pátio que parte de uma banda com casas da

preta Micaela e da outra com casas de Maria Barbosa, crioula, que vistas e avaliadas pelos ditos

avaliadores perfazem a quantia de 150$000 (cento e cinqüenta mil réis) 9. Em geral, as casas

eram feitas de madeira e barro podendo ainda em algumas construções ser empregado o uso da

pedra. Quanto às coberturas, predominou o uso da telha, enquanto o capim era mais utilizado no

meio rural. Como se observa pelo exemplo, muitas casas eram assobradas apenas pela parte de

trás, recurso arquitetônico que obedecia à inclinação do terreno10. Outra característica comum às

casas arroladas é a proximidade com outras casas, com conseqüentes referências aos vizinhos do

lado.

Quanto aos interiores eles não são mencionados nos inventários e testamentos, mas são

descritos pelos inúmeros viajantes que aqui estiveram no século XIX, como desprovidos de

conforto, como fez Luccock ao visitar Vila Rica: “no meu dormitório havia duas camas, outras

tantas cadeiras velhas e uma pobre mesa suja; para ali trouxeram minha bagagem, sela, arreios e

o mais de tudo que me pertencia, com exceção única dos cavalos e burros”11. Além da

                                                          
8 COLLOMP, Alain. Famílias, habitações e coabitações. In: ARIÉS, Philippe; CHARTIER, Roger (Orgs.). História
da vida privada. V3: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. P. 501
9 ARQUIVO DO PILAR. Inventário; Códice 139; Auto 1749; Ano 1800.
10 VASCONCELOS, Sílvio de. Op. cit. p.140.
11 LUCCOCK, Jonh. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. Belo Horizonte: Ed: Itatiaia. São
Paulo: EDUSP, 1975, p. 331.
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simplicidade de seus interiores, as casas tinham em comum um mesmo padrão de construção,

segundo Valthier 12

Vasconcelos 13 descreve as casas térreas de Vila Rica tendo à frente a sala, no meio os

dormitórios, constituídos ou não em alcovas e, nos fundos a peça de serviço, as varandas ou

cômodos dela originados. As casas mais simples, por sua vez, possuíam apenas um dormitório,

enquanto a sala de trás cobria-se com o prolongamento do telhado principal. Outras possuíam,

ainda, os dormitórios lado a lado e não em seguimento entre a sala e a cozinha, enquanto as casas

de arrebalde eram mais amplas que as casas urbanas, possuindo também cômodos convergentes

para a sala sendo, enquanto as casas do morro, construídas de peça única, eram abertas para o

exterior por uma janela ou uma fachada. Já os sobrados, repetiam em altura os mesmos arranjos

das casas térreas, ficando a novidade, por conta das sacadas e balcões que compunham a fachada

principal.

 Raramente os documentos se referem à divisão do interior das residências. Mas o que se

depreende destes, é que a sala se constituía no local de sociabilidade, enquanto os quartos eram

reservados apenas aos moradores. Sobravam ainda, os espaços externos da casa como os jardins e

a rua nos dias quentes. Nos dias mais frios provavelmente, era aproveitado o em torno do fogão,

estendendo-se às cozinhas o espaço de sociabilidade.

Estas características da casa colonial, térrea ou assobrada, coberta de capim ou de telha,

de pedra ou de adobe e, principalmente, a localização das mesmas influíam em seus preço

geralmente baixos, segundo Magalhães “inferiores ao preço de um escravo” 14, sendo as menores

avaliações feitas para as casas cobertas de capim (seis mil réis) e os maiores valores dados aos

sobrados, como o sobrado pertencente à Feliciana Maria da Cruz, avaliado em 220$000 (duzentos

e vinte mil réis). Quanto aos escravos arrolados nos inventários post mortem o menor valor coube

a uma preta mina de 60 anos, que custou 60$000(sessenta mil réis), enquanto o valor máximo

coube a uma escrava Mina, de 18 anos, avaliada em 180$000 réis. Embora seja um dado

                                                          
12 VALTHIER, LL. Casas de residências no Brasil. In: Arquitetura Civil I. São Paulo: FAU-USP/MEC-IPHAN,
1975. P. 373
13 VASCONCELOS, Silvio op. cit. p. 121-148
14 MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. A demanda do trivial: vestuário, alimentação e habitação. Revista Brasileira de
Estudos Políticos. Belo Horizonte, n.65p. 193, jul. 1987
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impreciso, a idade do escravo era uma das variáveis determinantes do seu valor. Em relação às

residências as condições e a localização interferiam em seu preço.

A cozinha como espaço social:

A cozinha é parte importante da casa no século XVIII sendo, entretanto, relegada aos

fundos da casa, constituindo-se, muitas vezes, no prolongamento do quintal. Segundo Lemos, a

cozinha paulista começou a personalizar-se em torno da trempe, das três pedras formando um

triângulo com a fogueira dentro, em volta do jirau e do fumeiro, ambos de influência indígena.

Para Vila Rica, Vasconcelos descreve a cozinha “com seu fogão e seu armário de tabuado liso e,

mais tarde fogões com fornalhas, construídos de alvenaria, alguns sobre mesa de madeira, outros

em pavimentos altos. Por sua vez, Valthier descreveu a cozinha de uma fazenda no Recife como

“provida de um grande fogão− amontoado confuso de coisas e de seres animados”. Espaço de

múltiplas atividades, tornando seu ambiente comparável “à cozinha de um albergue em dia de

feira 15”.

Os inventários post mortem trazem arrolados os “utensílios” que compunham a cozinha da

mulher liberta: são trempes de ferro, tachos, tabuleiros, cafeteiras, formas de “fazer pão de ló”,

carretilhas de fazer doce, escumadeiras, medidas de venda, os frascos e funis. Além desses, são

arrolados ainda os utensílios “finos” compostos de colheres e garfos de prata, pratos, tigelas, pires

e xícaras da Índia, tigelas, pratos, bandejas e copos ingleses, denotando distinção para quem os

possuísse. Aparecem em maior número os utensílios como os barris, de se armazenar água, os

pratos, os tachos, e as gamelas (que serviam também para tomar banho). Aparecem ainda listados

garfos e colheres, em número menor, persistindo ainda neste período o hábito de se comer com as

mãos. Os padrões de civilidade que se instauraram na Europa, a partir do século XVI, não se

aplicam completamente à América Portuguesa e, segundo Algranti16, imperava um certo

“primitivismo” nos lares coloniais até o início do século XIX.

As heranças indígena e africana, por sua vez, são encontradas nos balainhos de mesa,

moringas, gamelas, boiões de sapucaia e utensílios de barro, amplamente utilizados pelas

                                                          
15 VALTHIER, L.L. Op. cit. p.86
16 ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Melo e.(Org.). História da vida
privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 111.
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mulheres em suas cozinhas. O inventário de Florência do Bom Sucesso Gião, trouxe arrolados

dentre outros os seguintes bens:
Três pratos da Índia rasos, meio covos com suas linhas de azul(..) Item uma tigela da
índia grande com uma rachadura pequena, item seis colheres de latão, estanho e ferro,
um prato de guardanapo fino da índia pintado de azul, item um dito também de
guardanapo recortado pelas beiras, com sua quebradura, covo e pintado de azul. Um dito
também de guardanapo fino da índia pintado de vermelho. Item uma caneca da índia,
Item uma tigela da índia mais pequena já com uma mais rachadura; Item dois pires
pintados de anil escuro; Item dois pratos de estanhos; Item uma colherzinha de prata de
chá; Item uma chocolateira de cobre pequena(...)”

Estes utensílios eram oriundos do comércio existente entre o Oriente e América

Portuguesa, cuja influência oriental se verificou principalmente na culinária, través dos

condimentos como a pimenta e a canela, dentre outros.

Alguns utensílios, como os tabuleiros, medidas, funis, pesos e balanças, dentre outros,

estão relacionados às atividades mercantis das mulheres forras de Vila Rica, o que seria

explicado, em parte, pela tradição de comércio já trazida por estas mulheres da África Ocidental,

ocorrendo no mesmo molde em várias localidades e recebendo a denominação genérica de

“negras de tabuleiro”. Em São Paulo, Silva Dias 17constatou a presença de “escravas de tabuleiro,

vendendo quitutes e biscoitos e alternando-se com vendedoras (livres, caipiras, mestiças) de

garapa, aluá, saúvas, fêmeas e peixes...” demonstrando a preponderância das mulheres negras no

comércio na América Portuguesa.

Portanto, os trastes de venda aparecem listados com muita freqüência nos inventários,

demonstrando a importância do comércio para as mulheres forras de Vila Rica. Segundo

Figueiredo, Vila Rica e suas freguesias possuíam, em 1773, 697 vendas estabelecidas, das quais,

482 (70%) estavam nas mãos de mulheres, tendência também constatada para Vila do Carmo e

demais freguesias. Rita Maria era uma dessas mulheres que possuíam entre seus bens alguns

“trastes de venda”:
Uma balança grande com seu braço de ferro e concha de latão com suas correntes de
ferro; Item quatro pesos de ferro: um de duas libras outro de uma libra, outro de meia
libra e outro de uma Quarta; Item um funil de folha de flandres; Item uma caixa grande
de botar mantimentos de madeira branca que serve de mostrador de venda; Item uma

                                                          
17 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984
p. 115.
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Quarta e meia Quarta de medir farinha e mais mantimentos; Item cinco medidas de
venda de pão umas pequenas e outras maiores

Outras atividades, além do comércio, eram praticadas pelas mulheres de Vila Rica, como

indica a presença de vários apetrechos de costura entre os bens da crioula forra Violante Maria de

Avelar18 ou ainda, uma tenda de ferreiro completa arrolada no inventário de Bibiana Rosa da

Conceição, pertencente a seu escravo Joaquim, e que constava de : uns foles de sola já muito

velhos, uma safra, dois tornos, um malho, dois martelos, um pequeno e outro maior, um

compasso, um cocho de pedra de pôr água. Item um armário pequeno pertencente à mesma

tenda(...)” 19. Além desses, são arrolados em grande quantidade os instrumentos de mineração,

como o declarou Cipriana Maria Monteiro: “declaro que possuo várias enxadas, almocafres,

foices, trado(?) como possuo outros ministérios mais de roça e de minerar que se acha na minha

roça do Piranga”20

A diversidade de atividades exercidas pelas mulheres na América portuguesa confirma o

papel preponderante que o meio urbano representou ao prover esta camada de ocupações as mais

variadas. Como salienta Wissembach: “torna-se claro que a vida nas cidades introduzia a todo

momento componentes diversificadores à condição”21. A renda obtida pelas mulheres, através do

trabalho, permitiu a elas, muitas vezes, a aquisição da própria alforria a alforria de filhos e

maridos e, quando já libertas, o trabalho dos escravos, somados às suas próprias atividades,

garantiram a elas um lugar social.

O mobiliário:

Os interiores das casas no século XVIII são em geral, escassamente mobiliados sendo, na

casa das mulheres forras de Vila Rica, encontrados somente o necessário, como as caixas e baús,

onde guardavam-se os pertences e roupas, mochos, bancos e tamboretes, mesas, catres e estrados

para se dormir e, ocasionalmente, uma condessinha de vime ou um espreguiceiro, coberto de

couro cru, com pés torneados e cabeceira de madeira; e, claro os candeeiros que eram utilizados

                                                          
18 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 62; Auto 697; Ano 1777.
19 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 25; Auto 268; Ano 1800.
20 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 29; Auto 321; Ano 1788.
21 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, violências ladinas; escravos e forros em São Paulo
(1850-1880). São Paulo: HUCITEC, 1988, p. 62
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para a iluminação da casa. A cama é um bem caro, sendo mencionada apenas uma, pertencente a

Florência do Bom Sucesso Gião, cujo inventário consta dos seguintes móveis:
 Uma caixa de pau bem guarnecida de jacarandá e duas gavetas e várias molduras com
chave na gaveta e na dita caixa com sete palmos de comprido e três de largo; um baú de
moscóvia; um baú de couro com duas fechaduras; uma mesa de pau tosco quadrada com
sua gaveta; oito mochos de couro cru com pés torneados; um espreguiceiro com a
cabeceira de pau branco e pés torneados; um leito de casados de jacarandá lavrado e
cabeceira do mesmo e pés torneados; um catre de pau branco torneado pequeno; um
estrado; um berço de criança de pau branco; dez registos com suas imagens de vários
santos de jacarandá; um registo grande com a imagem de Nossa Senhora e duas
molduras em roda de pau branco; um oratório de pau grande pintado e nele as imagens
do Senhor crucificado com seu título[ sic] de prata, outra imagem mais pequena do
mesmo senhor e a imagem do senhor Santo Antônio com o menino Jesus(...)22.

Entretanto, o mais comum era se dormir em catres: toscos ou feitos com cabeceiras

recortadas, “torneados” e, até mesmo com “cortinado de serafina lavrada. Em geral, esses móveis

são descritos como constituídos de madeira branca, sendo emoldurados por madeira de jacarandá.

Em quase todos aparece a descrição de “velhos” ou “muito usados”, alguns, inclusive quebrados,

que, entretanto, conservam o seu valor− que variava segundo as características dos mesmos. Um

catre de jacarandá foi avaliado em 3$200(três mil e duzentos réis) enquanto o catre de pau branco

liso foi avaliado em $600 (seiscentos réis). As caixas feitas de vinhático, com molduras de

jacarandá, foram avaliadas em 4$800(quatro mil e oitocentos réis), enquanto outras foram

avaliadas em $750 (setecentos e cinqüenta réis). Além desses móveis, ocasionalmente aparecem

listados espelhos, registos (imagens de santos), instrumentos musicais (foram arrolados um

saltério e uma viola) e oratórios.

Para Vila Rica, Silvio de Vasconcelos cita ainda “cabides de canto ou face, cobertos por

larga tábua de onde pendem cortinas de panos, funcionando como armários, e caixas e arcas

guarnecidas ou almofadadas supriam a falta de cômodas e guarda-roupas. Meias cômodas,

papeleiras e “bufetes” completavam o mobiliário doméstico. Já Magalhães lista as mesas com

“pés de tesoura”, cadeiras, cômodas, malas, bufetes, além de relógios de parede, tapetes e um

cravo, instrumento musical distintivo das classes abastadas.

Entretanto, possuir um bom mobiliário não era prioridade para o morador da América

Portuguesa, como observou muitos viajantes que descreveram o interior das residências como

                                                          
22 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 57; Auto 686; Ano 1785. Grifo nosso.
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simples e desprovidos de conforto, cabendo ao luxo e à pompa serem, antes de tudo,

exteriorizados, além claro, das dificuldades financeiras para a aquisição de bons móveis.

O que se observa contudo, é uma espécie de despreocupação em relação ao mobiliário. Há

inventários post mortem que citam grandes números de jóias, roupas, animais e parcos móveis, o

que nos leva a supor que estes eram distribuídos ainda em vida pela testadora. Rosa Gomes, preta

forra da Costa da Mina, declarou em seu testamento ser dona de uma morada na qual vivia, no

córrego seco, mais um serviço de mina no dito morro, e mais três minas ao pé desta, além de

cinco escravos avaliados em 491$000 (quatrocentos e noventa e um mil réis) e que entretanto

possuía de móveis”:
 Uma mesa pequena (sem valor), uma estante pequena avaliada em $300 réis; uma caixa

com fechadura e chave avaliada em 1$800 réis; um candeeiro de latão com bastante uso

avaliado em $750 réis, um banco que serve de caixão avaliado em $900 réis; um catre de

madeira branco torneado, avaliado em 900 réis; uma mesa de madeira branca pequena

avaliada também em $600 réis e uma balança de 1/2 libra avaliada em $600 réis com seu

marco tudo velho(...)” 23.

Ou seja: o mínimo para se viver. Provavelmente, essa mulher tenha preferido investir nas

lavras e na compra de escravos do que mobiliar sua casa que se apresenta bem simples pela

composição de seus móveis. A pouca permanência no interior dos domicílios não os exigia

“confortáveis, bastando o mínimo para se viver, como analisa Algranti” :o lazer doméstico, longe

de ser cultuado fazia dos lares o local quase exclusivamente de repouso para grande parte da

população”24

Entretanto, apesar da exiguidade do mobiliário, há que se atentar para a presença de um

móvel constantemente arrolado entre os bens: o oratório. Objeto de culto ou de decoração

abrigava em seu interior os santos de devoção; Santos que vigiavam de seus nichos as condutas

dos devotos nas ruas enquanto, nas igrejas, velavam pelos fiéis e lembravam-lhes a todo o

momento, os sofrimentos dos mártires. As pessoas ascendiam velas para eles e, fato corriqueiro,

os davam para batizar sua crianças25. Além disso, a devoção popular contava com uma extensa

                                                          
23 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 129; Auto 1612; Ano 1791.
24 ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit. p. 114
25 Cf: MATOSO, Kátia Queirós. Família e sociedade na Bahia do século XIX. São Paulo: Corrupio/ Brasília: CNPq,
1988. P. 130-136.
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lista de santos protetores contra todo tipo de malefício, sendo fundamental mantê-los por perto

nos momentos da maiores necessidade, como o fazia a inventariada Joana Machada de Azevedo
26 que, teve arrolados entre os seus bens : “um oratório com a imagem de santo Expedito, uma

imagem de Nossa Senhora do Terço e Santa Luzia (sem as mãos), outra imagem de Santo

Expedito(de latão) e uma imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos”. Por um lado, a presença dos

santos católicos abreviavam as indas e vindas à igreja e, por outro, permitiam a expressão da fé

católica indispensável para se viver na América Portuguesa.

Conclusão:

 A casa é no século XVIII um espaço de múltiplas sociabilidades, podendo ser local de

trabalho, lugar de descanso e abrigo, estabelecendo um vínculo estreito com a rua se constituindo

num prolongamento da mesma.

A casa traz implícita em sua constituição e localização o lugar que um indivíduo ocupa no

mapa social, seus gostos estéticos e sua condição sócio – econômica. Desta forma, distinguia-se

os sobrados das casas térreas, o centro do arrebalde, se concentrando no centro, principalmente na

rua direita, os imponentes sobrados que abrigavam no térreo o seu comércio.

 Em Vila Rica, as mulheres forras ocuparam os arrebaldes, mas também possuíram

imponentes sobrados localizados nas principais ruas da Vila. Tais casas muitas vezes abrigaram

em seu interior suas lojas, que são reconstituídas através dos objetos arrolados nos inventários e

testamentos. São mostradores de vendas, funis, pesos e balanças, medidas de vinho, dentre

outros, que demonstram as atividades mercantis das mulheres alforriadas. Quanto ao mobiliário,

são exíguos: arcas (para se guardar o que se tinha), tamboretes, mesas e catres sugerindo a

ausência da noção de conforto. Apenas ocasionalmente, camas, condessinhas e armários

completavam o mobiliário. Por sua vez, na cozinha a “rusticidade” era quebrada, ocasionalmente,

pelas louças indianas que aparecem em pequeno número. Assim, no interior dessas residências

viva-se um cotidiano de trabalho o qual somado ao trabalho dos escravos, dava a essas mulheres

a possibilidade de ocupar um espaço na efervescente sociedade de Vila Rica no século XVIII.

                                                          
26 ARQUIVO DO PILAR. Inventário. Códice 56; Auto 635; Ano 1759.
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