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Sociabilidade contraventora: o contrabando de diamantes no Distrito

Diamantino no período dos Contratos (1740-1771)

Rodrigo de Almeida Ferreira1

A descoberta de diamantes na Capitania de Minas é cercada de mistério. A

notícia das valiosas pedras tornou-se oficial após 1729, quando o Governador D.

Lourenço de Almeida comunicou ao rei a novidade, ocorrida na Comarca do Serro Frio.

Como resposta o Governador recebeu uma carta do monarca lusitano. Nela o rei

alegrava-se com a novidade, mas também censurava rispidamente a autoridade mineira

pela negligência na constatação do valor das pedras, pois o Governador havia servido na

Índia, o que lhe capacitava em reconhecer rapidamente diamantes.

A boa nova provocou uma acentuada migração para a região nordeste de Minas,

semelhante àquela ocorrida no início do século XVIII em razão das descobertas

auríferas. Depois de confirmada a notícia, muitos mineiros, assim como pessoas de

outras partes da América portuguesa e mesmo de Portugal, desfizeram-se de seus bens e

se dirigiram para a comarca do Serro, sobretudo para o arraial do Tejuco, centro

irradiador das lavras diamantíferas.

Da mesma maneira que o início da ocupação das Minas foi tumultuado, contando

com uma rotina de violências, de descontrole administrativo e por crises de

abastecimento, a região diamantina também apresentou este quadro. No entanto, após

três décadas de exploração das riquezas minerais e implantação de uma administração

mais centralizada na Capitania, os distúrbios em torno da nova atividade extrativa foram

controlados com maior rapidez.

A ocupação humana dedicou-se especialmente à extração diamantífera, paralela

ao desenvolvimento lento e gradual dos setores comercial, de serviço e agrícola. A

intensidade com que as pedras foram extraídas terminou por saturar o mercado
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internacional dos diamantes, acarretando a queda do preço da pedra em cerca de 25%. A

solução encontrada pela Coroa portuguesa foi tentar restringir o acesso às lavras

diamantíferas. Inicialmente elevou-se a taxa de capitação por pessoa empregada na

extração. No curto período de quatro anos, o valor cobrado sobre o mineiro (escravo ou

livre) subiu de 5$000 (cinco mil réis) para 40$000 (quarenta mil réis), ou seja 800%.

No entanto, a medida não atingiu seu objetivo. Sob pressão dos comerciantes

europeus de diamantes, o rei proibiu a extração das pedras a partir de 1734.

Concomitante ao fechamento das lavras, estabelecia-se a Intendência dos Diamantes,

cujo primeiro encarregado foi o desembargador Dr. Raphael Pires Pardinho.

Além da instituição de um agente administrativo com plenos poderes na região, a

metrópole demarcou toda a área onde aparecessem diamantes, cujos limites não

poderiam ser ultrapassados sem a autorização do Intendente. Nos seus limites também

ficou proibida a mineração, só sendo liberada a extração de ouro naqueles cursos d’água

exclusivamente auríferos. Este é o marco inicial da história do Distrito Diamantino.

A partir de 1739 as lavras foram reabertas, mas sob o sistema de monopólio

arrematado por contratos pré-determinados. Trata-se do sistema de contratos de

diamantes. Apenas o contratador arrematante poderia extrair as pedras. O local da

extração era nos serviços determinados pelo Intendente dos Diamantes e poderia contar

com no máximo seiscentos escravos matriculados para este fim, cuja taxa anual de

matrícula ficou em torno de 230$000 (duzentos e trinta mil réis).

Os contratos para a exploração diamantífera deveriam ter o prazo de quatro anos,

mas este período foi extrapolado em diversos momentos. Ao todo foram arrematados

seis contratos. O sistema vigorou até 1771, quando a Coroa assumiu diretamente os

negócios com a criação da Real Extração Diamantina, regida pelo propalado regimento

conhecido como o Livro da Capa Verde2.

A administração na região diamantina tendeu a ser ainda mais controladora do

que no restante da Capitania3. Esta imagem perpassou na historiografia por muito

tempo. Para Caio Prado Júnior, a área diamantina foi:

                                                
2 FURTADO, Júnia Ferreira. (1996). O livro da capa verde. São Paulo: Annablume.
3 Esta política impressionou viajantes estrangeiros que percorreram o Distrito no decorrer do século XIX,
como o francês August Saint-Hilaire que entendeu a submissão da região a uma administração
particular, fechado não somente ao estrangeiro, mas ainda aos nacionais, o Distrito dos Diamantes
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(...) provavelmente a mais ilustrativa, deste quadro que foi a administração colonial
portuguesa no Brasil. (...) Verdadeiro corpo estranho enquistado na colônia, o Distrito
[diamantino] vivia isolado do resto do país, e com uma organização sui-generis; não
havia Governadores, câmaras municipais, juízes, repartições fiscais ou quaisquer outras
autoridades ou órgãos administrativos. Havia apenas o Intendente e um corpo de
auxiliares, que eram tudo aqui ao mesmo tempo, e que se guiavam unicamente por um
Regimento que lhes dava a mais ampla e ilimitada competência. Dispensam-se
comentários. [PRADO JÚNIOR, 2000: 180-4].

Indubitavelmente o aspecto regulador dos modos de vida dos citadinos

prevaleceu durante a administração colonial, afinal a Coroa necessitava manter a

riqueza da exploração mineral sob suas mãos. Para atender às exigências do ambicioso

fisco português, diversos bandos, editais, portarias e decretos régios foram

constantemente lançados na Capitania.

Essas medidas geralmente eram aplicadas a determinadas localidades de Minas,

em especial onde alguma desordem estivesse ocorrendo. Reitere-se que, no distrito

diamantino essas propostas aparentaram ser mais rígidas, tendo em vista à própria

demarcação territorial. Não obstante, muitas das ações legais determinadas para serem

executadas na área diamantífera já haviam sido adotadas nas regiões auríferas4. Isto

implica em dizer que a preocupação das autoridades coloniais era coibir o contrabando

qualquer que fosse a natureza do produto em circulação: ouro, diamante, cargas secas

e/ou molhadas, gados, escravos.

Entretanto, o desenvolvimento de vários núcleos populacionais que se

principiaram pela exploração aurífera e diamantífera, estabeleceu também uma ampla

rede de abastecimento, de lazer e de cultura. Portanto, a legislação mineira não se

limitou apenas às questões do fisco e da extração das minas, mas também buscou

licenciar e regular o abastecimento de mercadorias, as lojas, vendas e tabernas, os

batuques, a circulação das pessoas, enfim ao dia-a-dia da população mineira.

Neste passo, ao analisar as leis promulgadas no intuito de conter o extravio de

riquezas, no caso específico de diamantes, torna-se possível perceber de que maneira

                                                                                                                                              
forma como um estado à parte, no meio do vasto império do Brasil. SAINT-HILAIRE, August de.
(1974). Viagem pelo distrito dos Diamantes e litoral do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, p.13.
4 FURTADO (1996); COELHO, José João Teixeira. (1994). Instrução para o Governo da Capitania de
Minas Gerais (1780). Belo Horizonte: Fund. João Pinheiro.
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elas terminavam por regular o cotidiano de seus moradores e, por isso, acabavam por

influenciar no processo de sociabilidade.

Por sociabilidade usa-se neste artigo a concepção de Michel Maffesoli, que a

entende por todo o processo desenvolvido de relações sociais, seja ele de

interação/exclusão5. Este processo ocorre no dia-a-dia, nas mínimas ações cotidianas.

Acrescenta-se, conforme aponta Michel de Certeau, que o jogo da sociabilidade implica

em disputa pelo poder. Dessa forma, aqueles grupos detentores do poder usam de

estratégias orientadas para manterem-se encastelados no poder, enquanto que a

população subordinada às amarras políticas e econômicas abre mão de táticas que são

criadas e recriadas nos momentos oportunos surgidos diariamente6.

Salienta-se que o processo de sociabilidade abordado aqui enfoca as relações

sociais desenvolvidas a partir do estabelecimento de interações em torno de atividades

ilícitas, como o contrabando de diamantes. Isto não significa que a legislação repressora

no distrito diamantino é determinante da sociabilidade de seus moradores, tampouco

que todos os habitantes eram extraviadores de diamantes. Mas, sim que as leis

terminavam por influenciar nas formas de convivência das pessoas, inclusive daquelas

que não se comportavam ilegalmente. Por isso, esta fonte permite identificar o trânsito

dos moradores locais, esclarecendo um pouco cotidiano diamantino.

A análise sistemática desta fonte documental justifica-se pelo potencial que

oferece ao influenciar no espaço urbano e social da região. Aliás, as ações

administrativas só eram adotadas em razão de práticas cotidianas que contrariavam os

interesses dos administradores. Para uma ação contraventora uma reação administrativa,

mas a constância de ações reguladoras assinala para a recriação de táticas de

desobediência.

Portanto, a leitura desta ampla legislação, concentrando-se às informações nas

entrelinhas das ações repressivas, permite a identificação de vários agentes sociais que,

em graus diferenciados, poderiam exercer o contrabando de diamantes, como escravos,

forros, prostitutas, negras de tabuleiro, comerciantes, padres. Através deste

procedimento, pode-se reconhecer ainda alguns espaços, sobretudo de determinados

                                                
5 MAFFESOLI, Michel. (1984). A conquista do presente. Rio de Janeiro: Rocco.
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tipos de estabelecimentos comerciais, que foram alvos específicos dos agentes

administrativos.

A partir de agora vamos nos deter em alguns desses alvos que aparecem

corriqueiramente na tinta das leis repressoras destinadas ao distrito diamantino,

lembrando que este tratamento dispensado aos potenciais contrabandistas também foi

comum às demais regiões de atividade aurífera.

O ESPAÇO TERRITORIAL

A interferência dos administradores sobre a dinâmica social da região

diamantífera iniciava-se pelo próprio controle daquele território. No momento da

descoberta dos diamantes, o Governador D. Lourenço de Almeida, por meio do Bando

de 22 de dezembro de 1729, anulou as cartas de datas auríferas anteriormente

concedidas7. Concomitantemente buscou-se, ao exemplo das áreas auríferas, restringir o

acesso de pessoas aos serviços de extração. Cite-se aqui a ordem de 02 de outubro de

1755, pela qual vetava-se a lavagem de roupa na margem oriental do rio Paraúna, por

aparecer diamantes neste curso d’água8.

Mas a intervenção administrativa não se limitava ao controle dos transeuntes,

atingindo também disposição das moradias e do comércio. Isto fica claro pelo Bando de

16 de abril de 1733 que:

para fechar a porta a maior parte dos roubos, que se fazem nas compras de Diamantes
aos Escravos; ordeno outrossim, que não haja venda alguma dentro da circunferência
do dito Tejuco, nem às entradas dele, e muito menos na rua do Córrego para baixo indo

                                                                                                                                              
6 CERTEAU, Michel de. (1994). A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes; Porto
Alegre: Artes e Ofícios.
7 Anais da Biblioteca Nacional, n.80, 1960, p. 91. (Doravante citado como ABN)
8 Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa/Manuscritos Avulsos da Capitania de Minas Gerais, cx. 108,
doc.62, cd. 30. (Doravante citado como AHU/MAMG)
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para o Limoeiro, nem tampouco junto às lavras, ou ribeiros dos Diamantes, o que se
tem proibido repetidas vezes, mas somente dentro da sua povoação9.

Contudo esta determinação não parece ter sido cumprida à risca pelas pessoas

que habitavam o Tejuco, pois oito meses depois um bando complementar ao de abril era

publicado. Nele reconhecia-se que algumas pessoas haviam estabelecido vendas pelos

lados da mesma rua do Córrego indo para o Limoeiro, portanto elas também deveriam

ficar sujeitas às mesmas penas, como ficará qualquer outra, que não estiver dentro da

circunferência do arraial do Tejuco10. Este é um bom exemplo de um artifício

desenvolvido pela população tejucana: de desobediência à legislação.

A demarcação de 1734 veio a Coroar o intervencionismo sobre a entrada e

permanência das pessoas naquela jurisdição. Gradativamente os requisitos para residir

no Tejuco e circunvizinhança tornavam-se mais rigorosos. Além da autorização do

Intendente dos Diamantes, ficou estabelecido, pelo Bando de 26 de agosto de 1739, que:

Para que em tudo se regulem as desordens antecedentes. Ordeno, que daqui em (sic)
diante não possa assistir nas terras demarcadas pessoa alguma, que não tenha ofício, ou
cargo, cuja as pessoas vulgarmente se chamam Traficantes (...). Mando, que as que de
novo vierem a ele tenham obrigação de irem no termo de seis, ou oito dias à presença
do Intendente dar conta do Ofício, negócio, ou dependência, que ele o traz para que
examinando tudo, com licença do Intendente possa residir; e faltando a darem esta
conta sejam reputados como Traficantes11.

Outra determinação deste bando, que certamente provocou reação dos moradores

da demarcação diamantina, foi o não reconhecimento das negras de tabuleiro como um

ofício12. Ou seja, de acordo com excerto citado, nenhuma pessoa que vivesse dos

serviços de comércio ambulante desempenhado por seu escravo poderia residir dentro

dos limites da demarcação, por não ser mais uma ocupação reconhecida oficialmente.

Mas essa determinação dificilmente foi observada ao pé da letra, pois o controle sobre o

comércio ambulante persistiu na mira das autoridades, protagonizando um contínuo

embate entre elas e a população local.

                                                
9 ABN, n.80,  1960,  p .112.
10 Bando de 02 de dezembro de 1733, in. ABN, n.80, 1960, p.114.
11 ABN, n.80, 1960, p.127.
12 Bando de 26 de agosto de 1739; Arquivo Público Mineiro/Seção Colonial – Cód. 33, f.30v-31v.
(doravante citado como APM/SC)
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O livre acesso aos limites diamantinos foi definitivamente vetado em 1745.

Desde então, cruzar os limites demarcados só seria permitido com a autorização por

escrito do Intendente13. Quatro anos depois, o Governador Gomes Freire de Andrade

ratificou a proibição quanto ao acesso às terras demarcadas, estendendo a determinação

aos cobradores de dívidas. Segundo o Bando de 20 de outubro de 1749, o credor deveria

nomear seu procurador alguém já estabelecido no distrito14. Vale lembrar que a prática

mais comum dos negócios realizados no comércio mineiro sustentava-se no sistema de

créditos, exigindo o acompanhamento constante dos credores a fim de resguardarem

suas receitas.

Tais medidas geravam inconvenientes à população local. Porém, como as ações

direcionadas a controlar a circulação de pessoas dentro das fronteiras diamantinas foram

reiteradamente reeditadas, infere-se para a ineficácia deste sistema de controle, fosse

pelo precário policiamento, fosse pelos interesses dos moradores.

A POPULAÇÃO ESCRAVA E FORRA

Os escravos e forros sempre apareceram na documentação como sendo os

principais agentes extraviadores dos diamantes15. Isto é, em grande parte, compreensível

por ser o escravo a primeira pessoa a entrar em contato com as pedras. Já os forros

atuavam no pequeno comércio ou na faiscação de ouro e diamantes, ainda que esta

última atividade fosse proibida. Além disso, estes segmentos sociais eram a imensa

maioria na sociedade mineira setecentista.

No distrito diamantino os escravos eram tratados com rigor que ia além dos

castigos corporais. Quando um escravo empregado nos serviços diamantíferos tornava-

se suspeito de ter engolido alguma pedra ele era recolhido, forçado a ingerir três pedras

                                                
13 Bando de 22 de maio de 1745 - APM/SC – Cód.33, f.47-48.
14 APM/SC – Cód. 33, f.50.

15 FURTADO, J.F. (1996).
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comuns e uma exagerada quantidade de pimenta para provocar diarréia. Então era

trancafiado em um cômodo e só liberado depois de evacuar, pois dessa maneira o

diamante supostamente engolido seria expelido junto às fezes e às outras pedras.16

Não se pode desconsiderar, ainda que seja uma constatação evidente, o fato de

que os escravos e forros não deveriam ter voz ativa na sociedade escravocrata. A

discriminação social tornava-os suscetíveis às arbitrariedades dos senhores de escravos.

Estes, para não terem suas contravenções descobertas, usavam como estratégia a

satanização de seus subalternos, sempre tratados como sediciosos e perigosos aos

interesses da Coroa portuguesa.

Um exemplo dessa dissimulação liga-se à pena de confisco do escravo que fosse

flagrado minerando diamantes clandestinamente. Muitas vezes o escravo obedecia à

ordem de seu senhor. Mas para burlar o confiscado, o senhor alegava que o negro estava

foragido, isentando-o de culpa na ação do escravo.

 Tentando solucionar o problema da livre circulação dos cativos, o Intendente

Tomás Roby de Barros Barreto baixou o Bando de 20 de março de 1754, pelo qual

determinava que o escravo levasse consigo um cartão de identificação, constando seu o

nome e de seu proprietário17. Esta medida não deve ter atingido seu objetivo, pois as

pessoas alfabetizadas eram minoria na sociedade mineira. Além disso, o cartão poderia

ser falsificado por qualquer pessoa que dominasse as letras.

Paralelo às constantes ameaças de castigos físicos que objetivava desestimular a

má conduta dos escravos, os agentes administrativos procuravam cooptar os cativos no

intuito de manter o contrabando sob controle. A estratégia dos detentores do poder era

recompensar com a liberdade o escravo que delatasse seu senhor que este estivesse

envolvido no comércio clandestino de diamante18.

Esta relação de poder tão desigual, ora contrapondo os cativos aos governantes,

ora os aproximando, é explicitada nas muitas medidas administrativas que procuravam

controlar os escravos e forros.

A PROSTITUIÇÃO E O COMÉRCIO AMBULANTE

                                                
16 SAINT-HILAIRE, 1974, p. 20.
17 APM/SC, cód. 33, ff.106v-107v
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Estudos sobre a população mineira apontam para uma sensível desproporção

entre os gêneros durante o período colonial, prevalecendo a população masculina.

Contudo, quando se analisa a população forra nota-se que as mulheres são maioria nesta

condição social19.

As mulheres que viviam no mundo colonial, sobretudo as ex-escravas e pobres,

sempre receberam uma atenção especial dos administradores. No mundo masculino das

minas, elas exerciam uma intensa ação no comércio local, tanto como ambulante como

nos estabelecimentos fixos20. Mas sua atuação muitas vezes favorecia desordens na

sociedade mineira e por isso eram alvos da lei.

No início da exploração diamantina, a população masculina superava em muito às

mulheres. Mas elas também se dirigiram para a região, e muitas se prostituíram para

sobreviver. O desconforto social causado pela publicidade das meretrizes mereceu o

Bando de 02 de dezembro de 1733, que determinava a expulsão da Comarca do Serro

Frio de toda a mulher de qualquer estado que seja, que viver escandalosamente (...)

pelo grande numero de mulheres desonestas, que habitam no mesmo Arraial [Tejuco],

com vida tão dissoluta, e escandalosa21.

No entanto, a inconveniente presença das prostitutas na região diamantina ia além

das razões da moralidade. Não é preciso muito esforço para entender que estas

meretrizes cobravam em diamantes e ouro por uma relação sexual, contribuindo assim

para o desvio de riquezas dos cofres reais.

Como se constata, a prostituição era um meio de vida corrente na sociedade

mineira. A prática entre as escravas era muitas vezes incentivada pelos seus senhores22.

Paralelo ao proxenetismo senhorial, o sistema de pagamento de jornais pelos escravos

também favorecia a prostituição, já que para auferir a quantia devida ao senhor a

escrava podia recorrer ao sexo. Diante do problema, em 1º de dezembro de 1752, a

                                                                                                                                              
18 Bando de 23 de abril de 1738; APM/SC, Cód.50, ff.27-28
19 Muitos estudos sobre a relação escravos e livres vêm sendo realizados sobre a Capitania de Minas,
destacando-se aqui FIGUEIREDO, Luciano. (1993). O avesso da memória. Rio de Janeiro: José
Olympio; PAIVA, Eduardo F. (1995). Escravos Libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias
de resistência através dos testamentos. São Paulo: Annablume
20 FIGUEIREDO, (1993).
21 ABN, nº. 80, 1960: 115.
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Câmara do Serro Frio proibiu que cativas vivem fora das casas de seus senhores para

auferirem jornais para estes, pois é público que em suas casas vão negros venderem

diamantes para traficantes23.

Não era de se esperar que essas determinações fossem prontamente atendidas. O

sistema de contratos para a extração dos diamantes e a demarcação diamantina reduzia

drasticamente os meios de sobrevivência de muitos moradores locais. A solução era

dedicar-se ao contrabando e atividades variadas, como a prostituição da escravaria e o

comércio de gêneros comestíveis.

Percebe-se, então, que as mulheres também estiveram na mira da legislação

repressiva ao extravio de riquezas. As atividades de prostituição e o comércio

ambulante, aos quais estavam freqüentemente ligadas, tornavam essas mulheres

potenciais agentes desviantes das pedras24.

Na exploração dos diamantes, seguindo o exemplo do resto da Capitania de

Minas, proibiu-se a presença das negras de tabuleiro próximas aos serviços de extração,

como também foi vetado o estabelecimento de vendas e tabernas. O Bando de 02 de

dezembro de 1733 proibia, sob pena de prisão e multa, tal atividade por estar (...)

constando-me juntamente, que nos córregos, e sitio, onde se mineram Diamantes,

andam Negras com taboleiros, e outras vendendo Cachaças, o que em todas estas

Minas é proibido25. Ficam assim, assinaladas as razões para esta precaução: comércio,

prostituição das negras e embriagues nos serviços de diamantinos; o que, além de

prejudicar o bom andamento dos trabalhos, se dava mediante o desvio das pedras.

Não obstante, essas medidas procurarem evitar a presença de vendedores(as)

ambulantes junto aos serviços diamantinos, medidas similares ocorriam nas demais

regiões da Capitania. Luciano Figueiredo pontua uma série de ações com este intuito. A

                                                                                                                                              
22  Ver FIGUEIREDO, (1993); PAIVA, (1995).
23  APM/SC – Cód. 50, f.58.
24 FIGUEIREDO, (1993).
25 ABN, n.80, 1960: 114-5.
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determinação, por exemplo, de expulsar as forras(os) da Comarca do Serro Frio gerou

polêmica entre as autoridades26.

Tomando por base a constância que medidas que buscavam restringir as lavras

auríferas e/ou diamantíferas àqueles que estivessem nela trabalhando, pode-se inferir

que estas ações eram inexeqüíveis. Esse tema era caro aos administradores porque, além

do controle ao contrabando, o fisco português deixava de arrecadar com a cobrança das

quantias devidas pelos comerciantes.

Ainda sobre a atividade das negras de tabuleiro, é interessante o Bando de 01 de

março de 1743, que além de impedir sua circulação pelas lavras diamantíferas, estendia

esta proibição aos arraiais27. Para minimizar o problema social decorrente deste veto,

uma vez que muitas escravas e forras faziam o comércio ambulante, tanto para si como

para outras pessoas, ficou estabelecido que só seriam toleradas em determinada rua dos

arraiais; no caso do Tejuco, este local ficou conhecido como a rua da Quitanda.

A rua da Quitanda é mais um exemplo de como os cuidados administrativos

contra o extravio de riquezas interferiam no cotidiano dos núcleos populacionais.

Restringir a circulação das negras de tabuleiro diminuiria seus ganhos, agravando um

quadro de pobreza entre uma expressiva parcela da população dependente deste tipo de

comércio, já que só venderiam caso alguém fosse até elas.

Aos olhos da repressão, tentar concentrar o comércio ambulante em um

determinado local facilitaria o policiamento contra o contrabando e outras desordens,

mas não impediria a criação de outras táticas contraventoras. Ressalte-se que nem toda

negra de tabuleiro traficava diamantes, talvez uma pequena parcela delas fizeram por

merecer este tratamento. Portanto, o rigor das ações sobre esta atividade terminava por

prejudicar aquelas que andavam dentro da lei, além de dificultar a sobrevivência das

camadas mais pobres da sociedade mineira.

                                                
26 Trata-se do Bando de 09 de janeiro de 1732. A medida provocou um intenso e longo debate entre as
autoridades até maio do mesmo ano. E ainda assim, o tema continuou em aberto, com medidas punitivas e
argumentos contrários à expulsão até 1764. Ver FIGUEIREDO, (1993). Especialmente o anexo 1.
27 APM/SC  – Cód. 33, ff. 43v, 44.
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 O COMÉRCIO FIXO

Concomitante ao comércio ambulante, os negócios firmados em estabelecimentos

fixos também estiveram constantemente sob a fiscalização administrativa colonial.

Antes de nos determos no papel desses estabelecimentos para a sociabilidade

contraventora. Deve-se, antes, observar sua relevância no mundo mineiro.

O comércio esteve intimamente associado ao desenvolvimento dos núcleos

urbanos na Capitania de Minas. Alguns autores chegam a afirmar que o povoamento da

região só se tornou possível graças às atividades comerciais28. Embora se reconheça a

importância das atividades comerciais para a consolidação de uma sociedade complexa,

seguimos neste artigo uma perspectiva não tanto determinista.

É indiscutível que o intenso desenvolvimento de Minas favoreceu a consolidação

das atividades comerciais, edificando fortunas individuais e também a integração de

outras regiões da América portuguesa. As várias crises de abastecimento de gêneros

alimentar e de utensílios para o trabalho, características nas primeiras décadas da

corrida do ouro, só foram superadas após a dedicação de pessoas ao mercado de

abastecimento. Na realidade, a rentabilidade certa do comércio atraiu mais pessoas do

que a própria mineração que, segundo Holanda, em meados do século XVIII ocupava

cerca de um terço da população em Minas29.

Não se deve desconsiderar, porém, que muitos negócios na Capitania de Minas se

sobrepunham. Assim, ser comerciante não impedia o exercício também da atividade

mineradora ou no transporte de cargas. A importância do seguimento do comércio nas

                                                
28 A o papel do comércio mineiro foi amplamente estudado pela historiografia. Dentre aqueles que
condicionaram o desenvolvimento da região às atividades comerciais, destacam-se LIMA JR., Augusto
(1945). A História dos diamantes em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: Edições Dois
Mundos; Maffalda Zemella (1991). O abastecimento da Capitania de Minas Gerais no século XVIII. 2
ed. São Paulo: Hucitec/EDUSP
29 HOLANDA, 1997: História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil. Tomo
I, Livro 1, p. 285
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minas setecentista pode ser dimensionada em sua participação nas Câmaras das vilas da

Capitania, onde como os homens bons eram maioria entre os camaristas30.

Por todos estes motivos percebe-se que o comércio extrapolou-se como atividade

econômica lucrativa. O comércio favorecia a legitimação da Coroa portuguesa no solo

mineiro, pois ao regular suas atividades, através das normas de conduta e fiscalização

sobre os impostos referentes às mercadorias, terminava por impor a sua autoridade pela

Capitania, ainda que muitas vezes recebesse resistência das Câmaras. Trata-se de uma

prática estratégica lusitana para a interiorização da colônia, conforme concluiu Júnia

Furtado ao estudar os homens de negócio do mundo setecentista31.

As atividades entendidas como comércio fixo eram aquelas exercidas por alguém

que se estabelecia em endereço certo. Havia quatro variantes deste comércio em Minas:

as boticas; as tabernas; as vendas; e as lojas. É tarefa complicada tentar explicitar a

atuação de cada uma, já tendo sido objeto de dedicação de vários autores que se

debateram sobre o assunto32. Reside justamente nesta perspectiva de abordagem

tamanha dificuldade, pois o mercado de abastecimento mineiro era bastante flexível, daí

muitas mercadorias serem comercializadas em todos estes estabelecimentos. Neste

sentido, as categorias definidas por vários autores não contemplam a totalidade da

economia mineira. Sem pretender solucionar este pormenor historiográfico, detecta-se, a

partir de estudos sobre a sociedade mineira, uma distinção que parece satisfazer a

abordagem sobre o tema.

As boticas vendiam remédios, mas deviam seguir um regimento estatutário que

regulava o ofício33. As tabernas eram pequenos estabelecimentos, geralmente uma parte

                                                
30 Russell-Wood afirma que os mineiros exerceram maioria nas Câmaras até 1734, sendo suplantados
pelos comerciantes à medida que os negócios comerciais abarcavam uma maior relevância na economia
de Minas. In.: FURTADO, Júnia F. (1999). Homens de Negócio. São Paulo: Hucitec, p.222.

31 FURTADO. (1999). Sobretudo o capítulo IV: negociantes e caixeiros.
32 Dentre vários trabalhos sobre o tema, destacamos ZEMELLA (1991), CHAVES, Cláudia M.G. (1999).
Perfeitos negociantes. São Paulo: Annablume; FIGUEIREDO (1993). Como exceção para este tipo de
abordagem destaca-se FURTADO (1999), por privilegiar a geografia urbana e a magnitude do
estabelecimento.
33 A ação dos boticários na América portuguesa caracterizou-se por momentos de dificuldades de
afirmação e conflitos com outros setores da sociedade. Os boticários procuravam fazer valer seu
regimento de ofício e denunciavam constantemente os curandeiros e benzedeiras, comuns por
manipularem elementos da natureza tropical aplicados à saúde. Por outro lado, além de custarem caro,
vários remédios vinham do reino e as condições de viagem comprometiam sua validade, colocando os
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da residência do proprietário, que comercializavam bebidas (especialmente a aguardente

da terra) e comestíveis imediatos. As vendas eram estabelecimentos que, além das

bebidas, vendiam alguns itens do comércio a varejo, e, assim como as tabernas, podiam

fazer às vezes de estalagens. As lojas eram os locais onde uma maior variedade de

mercadorias era comercializada, satisfazendo o comércio de secos, molhados,

ferramentas e etc.; enfim eram propriedades de comerciantes do grosso trato.

Quanto à localização, as tabernas se espalhavam por toda a região, visto ser um

pequeno estabelecimento de fácil montagem e manutenção. As vendas figuravam com

freqüência nas áreas periféricas aos maiores núcleos urbanos. Enquanto que as boticas e

as lojas tinham destaque nos grandes centros, sendo referência para o comércio da

região34.

Se no início do povoamento das minas os comerciantes receberam incentivos

para se dirigirem à região35, posteriormente se tornaram fontes de uma constante

preocupação das autoridades. Isto porque os espaços de seus estabelecimentos eram

favoráveis ao desenvolvimento do contrabando e outras desordens. Incontáveis medidas

repressivas e reguladoras do funcionamento desses locais foram determinadas para

serem aplicadas em toda a Capitania.

Nos primeiros anos da atividade da atividade diamantífera, foi determinado um

Regimento de conduta a ser observado na região dos diamantes. Composto por quatorze

capítulos, o Regimento de 22 de dezembro de 1730 versava sobre a repartição das lavras

descobertas até sobre a regulação do comércio. Destaca-se neste ponto o capítulo 11º,

que foi lançado em Portaria, no qual se ratifica o cuidado especial referente às vendas e

sua freqüência pelos forros e escravos determinando que não haja Vendilhões pelas

Lavras, nem lojas, e vendas perto delas (...) pelo grande prejuízo que se segue aos

Mineiros, de que os Vendilhões comprem os Diamantes aos Negros, o que lhes dá

ocasião de os furtarem, o que tudo se vê do dito capitulo 11.36

                                                                                                                                              
boticários na mira da população. RIBEIRO, Márcia Moisés. (1997). A ciência nos trópicos. São Paulo:
Hucitec
34 CHAVES, 1999:61.
35 Algumas medidas foram tomadas para incentivar o fluxo de comerciantes para Minas, como, por
exemplo, isentá-los do recrutamento militar, impedir o seqüestro de suas mercadorias e cavalos.
FURTADO, 1999:204.
36 ABN, n.80, 1960, p.97 – Bando de 22/12/1730.  APM/SC - Cód. 33, f.4V
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A preocupação em se evitar o comércio nas proximidades dos serviços

diamantinos advém da experiência em relação ao comércio ambulante e as desordens

nas regiões auríferas. Incômodo freqüente aos administradores, qualquer atividade

comercial nas regiões mineradoras, fosse ambulante ou fixa, era tratada como local de

risco. Assim, em 1749 o Governador ratificava o veto de se estabelecerem tabernas e

vendas de comestíveis e fumo nas imediações dos serviços. Recomendava ainda, ao

contratador a revistar esses estabelecimentos para tentar recuperar ouro e diamante

furtados pelos escravos37.

A precaução das autoridades em relação às tabernas e às vendas não deve ser

entendida apenas em seu âmbito comercial. Tratavam-se de espaços com uma intensa

freqüência e pulsão social. Luciano Figueiredo destaca o aspecto sociabilizador das

vendas e tabernas como sendo os:
Espaços preferidos para o consumo de mercadorias básicas, as vendas, um misto de bar
e armazém, atraíam diversos segmentos da população pobre que compunham a
sociedade mineira. Em busca de gêneros alimentícios, instrumentos de trabalho,
vestimentas e outros objetos necessários para a reprodução da vida material, mineiro,
escravo, forro, oficiais mecânicos (carpinteiros, pedreiros, alfaiates, ferreiros etc...)
formavam o público freqüentador destes estabelecimentos. Além de comprar, esses
elementos, regados pela “aguardente da terra” inevitavelmente servida, envolviam-se
em brigas, ferimentos e mortes em seu interior. Escravos aí organizavam fugas, além de
comercializarem ouro ou diamante furtados de seus proprietários. Para as vendas
dirigiam-se também negros refugiados em quilombos, em busca de pólvora e chumbo
para a resistência. [FIGUEIREDO, 1993: 41-4].

Percebe-se, então, como nestes locais desenvolvia-se uma intensa sociabilidade,

sobretudo pela população pobre, escrava e forra. Essas pessoas eram vistas como

perniciosas à boa ordem social e nesses espaços elas buscavam lazer e comercializavam

tanto gêneros de primeira necessidade (alimentos, pólvora, armas), quanto cachaça e

prostitutas, em negócios firmados geralmente com diamantes extraviados ou extraídos

ilegalmente. O favorecimento desses espaços à socialização de elementos

marginalizados da população diamantina justificava a ação reguladora das autoridades.

Uma forma de tentar controlar o número dessas casas existentes no distrito

diamantino e, conseqüentemente, o elevado fluxo populacional, já que muitos migrantes

estabeleciam-se no pequeno comércio, foi taxar as lojas em 50 oitavas de ouro e as

                                                
37 Bando de 18 de agosto de 1749, APM/SC - Cód. 50, ff. 49-52
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vendas em 30 oitavas de ouro anuais38. E ainda, obrigava os vendeiros e lojistas a

prestarem conta de suas fazendas ao Intendente dos Diamantes, sob a pena de multa e

confisco das mercadorias; cuidado este que perpassou várias administrações

diamantinas, conforme se pode levantar em documentação existente nos Arquivo

Público Mineiro/Códices da Seção Colonial39.

É indubitável que com esta taxação a administração se beneficiava, ao menos

duplamente. Primeiro, por controlar o número de casas de comércio, restringindo os

espaços para o contrabando; e segundo, por auferir uma vultosa receita anual. Em

consulta ao livro de Contribuição das Casas de Negócio do arraial do Tejuco, para os

anos de 1751 a 1756, período em que as vendas contribuíam com três mil réis (3$000), e

as lojas com cinco mil réis (5$000), contabilizou-se o valor trimestral a ser recebido

pela tesouraria da Intendência, que girava em torno de 100 mil réis (100$000)40.

Mas outras medidas ultrapassavam o aspecto de licença para se manter uma

venda, loja ou taberna, e interviam diretamente em seu funcionamento. Assim, um ano

antes de se demarcar as terras diamantinas e se proibir a extração dos diamantes, o

Bando de 16 de abril de 1733, sob pena de prisão e multa, determinava que:

(...) e todo o Negro, ou Negras forras, ou cativos, ou outra qualquer pessoa, que tiver
tendas, ou tabernas, será obrigado a ter o mostrador a porta saído para a rua cousa de
palmo e meio, para que só venda por cima dele, e não dentro de casa, e para que desta
sorte se veja o que se compra, e se vende, abrindo as vendas, ou tabernas de manhã,
digo depois de manhã clara, e fechando-as irremessivelmente antes das Ave Marias41.

Este Bando demonstra a regulação do espaço urbano ao determinar a localização

das vendas/tabernas e a disposição de seu mobiliário, cujos mostruários deveriam ficar à

rua para visibilidade de todos. O conhecimento público dos freqüentadores implicava na

lisura dos negócios realizados, daí o horário de funcionamento exigir tempo claro –

                                                
38 ABN, n.80, 1960: p. 121-2 - Portaria de 27 de dezembro de 1734
39 A primeira medida neste sentido encontra-se no Bando de 11 de julho de 1735.  Esta determinação foi
ratificada pela Portaria de 20 de outubro de 1749 e pelo Bando de 20 de março de 1754; Arquivo Público
Mineiro – APM/SC –, Seção Colonial – SC –, respectivamente nos Códices – cód – 50, ff.8v-10;  cód. 33,
ff. 51-51v e; cód. 33, ff, 106v-107v.
40 APM/SC – Fundo Casa dos Contos – LIVRO 89: Contribuição das Casas de Negócio do Tejuco (1751-
1756). (Doravante citado como APM/SC – CC).
41 ABN, n.80, 1960: 112
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abertura só depois de se dissipar qualquer nebulosidade – e fechamento ao pôr do sol;

porquanto se presume ser a hora da Ave Marias.

No intuito, ainda, de se evitar o contrabando nas casas comerciais e de controlar a

freqüência desses espaços, o Bando de 01 de março de 1743 determinava que de dia

nem de noite possa escravo algum, mulato ou negro forro, entrar dos mostradores das

tabernas ou lojas para dentro, e menos pernoitar nelas42. Ressalte-se neste bando a

preocupação das autoridades com o tripé do contrabando: escravos(as), forras(os) e

estabelecimentos comerciais. Assim procurava-se coibir o tráfico e dificultar a fuga dos

escravos, mas também controlar a prostituição na sociedade mineira/diamantina, vista

como um importante estímulo para o desvio dos diamantes/ouro.

Visando dificultar a atuação desses agentes desviantes nos limites do distrito

diamantino, estabelecia-se no sistema de Contrato a seguinte observação para se residir

na demarcação:

permitindo só nelas os que pelos Ofícios, que tiverem, possam ser reputados como
quaisquer outros moradores, não contando por Ofício a Negra que assiste em venda, por
que daqui em diante (sic) proíbo haja venda alguma administrada por Negra; e as que
trouxerem taboleiros vendendo no arraial, não poderão passar a vender nas lavras, e
faisqueiras, que novamente permito43.

 Note-se a associação do contrabando de diamantes às vendas e às negras. Proibi-

las de administrar ou ser proprietárias destes estabelecimentos visava cortar laços de

solidariedade entre elas e os escravos e/ou forros, minimizando o desvio das pedras e o

risco de sedições escravas.

Não obstante sempre à mira das autoridades, o número de casas de negócio, do

tipo vendas e lojas, manteve-se estável durante o período dos contratos. Registra-se

inclusive um aumento desse comércio no Tejuco em 70% para as lojas e 37,5% para as

vendas entre os anos de 1751-175644. Não são mensuradas aqui as tabernas isentas de

contribuírem e, por isso, provavelmente mais comuns.

OUTROS AGENTES SOCIAIS: COMBOIEIROS E CLÉRIGOS

                                                
42 APM/SC – Cód. 33, ff. 43v, 44.
43 ABN, n.80, 1960, p.128 - Bando de 19 de agosto de 1739.
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Os mercadores e viajantes constituem-se como outro grupo social que recebeu

atenção especial das tropas de patrulha por serem considerados grandes desviantes de

diamantes e também sonegadores dos direitos de entrada45. O trabalho desses

comerciantes volantes, sempre em trânsito e estabelecendo contato com inúmeras

pessoas, explica a facilidade de atuarem no desvio das pedras extraídas ilegalmente dos

contratos diamantíferos. Dissimulado em suas cargas, diamantes saíam de dentro da

demarcação e chegavam aos atravessadores no Serro ou em outra parte da Capitania, ou

ainda nas regiões portuárias do Rio de Janeiro ou Bahia. Dentre esses comerciantes,

destaca-se os comboieiros que a pretexto de venderem escravos facilmente conseguiam

licença para entrarem nas terras da demarcação.(...) Foram eles os maiores

contrabandistas dos anos de 1743 e 1744. [SANTOS, 1976: 111].

De acordo ainda com o memorialista, depois que um comboieiro de escravos foi

preso carregando uma partida de diamantes, gerando uma extensa devassa na qual

muitas pessoas foram denunciadas e condenadas, foi baixado o Bando de 20 de outubro

de 1745, que proibia a entrada dos comboieiros na demarcação diamantina [1978:112].

Mas, o problema parece ter persistido, já que quatro anos depois um novo Bando com o

mesmo fim foi lançado, determinando que os escravos só poderiam ser comercializados

na vila do Príncipe46. Duas décadas depois, às vésperas da Coroa assumir diretamente os

negócios diamantinos com a criação da Real Extração, mais uma vez foi proibida a

venda de escravos dentro do distrito47.

Caso esta determinação tenha sido executada com rigor, imagina-se o transtorno

que causou aos moradores do distrito diamantino em não poderem mais comprar

escravos como faziam antes de 1749. Naquelas ocasiões, os comboieiros montavam

uma grande feira de cativos aos domingos. Ressalte-se que nestas ocasiões era intensa a

movimentação de pessoas Tejuco, tanto que a Igreja procurou por várias vezes proibir a

                                                                                                                                              
44 APM/SC - CC - Livro 89: Contribuição das Casas de Negócio do Tejuco (1751-56).
45 O Governador Gomes Freire de Andrade, em Bando de 18 de agosto de 1749, determinava maiores
“cuidados às patrulhas quanto aos viajantes e mercadores de gêneros e boiadas para não fraudarem em
impostos nem carregarem diamantes”; APM/SC – Cód. 50, f.50v.
46 Em Bando de 22 de outubro de 1749, o Governador Gomes Freire de Andrade proibiu a entrada na
Demarcação Diamantina de comboieiros ou particulares para vender escravos, sob a pena de 01 mês de
prisão, além de multa de 200 oitavas de ouro; APM/SC – Cód. 33, ff. 4b9v-50v.
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venda de escravos aos domingos e dias santos.  Da mesma forma como tentou proibir a

venda e consumo de bebidas alcoólicas por ocasião da realização das missas dominicais.

Apesar de pregarem moralidade aos mineiros, desde a ocupação das Minas os

integrantes da Igreja eram vistos com muita desconfiança pelas autoridades, pois seu

constante trânsito e isenção de serem revistados faziam desses homens representantes de

Deus verdadeiros demônios para o fisco português.

A ambição em enriquecer com os negócios da mineração, refletida nas várias

datas controladas por clérigos nas primeiras décadas da história de Minas, muitas vezes

os colocaram em oposição aos interesses metropolitanos. Quando os padres tornavam-se

questionadores do pagamento dos impostos reais, sua influência junto aos fiéis poderia

favorecer grandes tumultos para as autoridades nas longínquas Minas48.

Em última instância, observa-se que a legislação referente ao uso do espaço do

distrito diamantino implicou em alterações substantivas no cotidiano dos arraiais,

atingindo inclusive a esfera espiritual. Verifica-se a assistência religiosa aos fiéis ser

dificultada em 11 de maio de 1755, pela carta do bispo de Mariana que determinava nas

terras demarcadas para a extração dos Diamantes não possa residir eclesiástico

algum, de qualquer condição que seja, exceto os que forem reputados para a cura dos

arraiais e a administração dos sacramentos49.

DINAMISMO SOCIAL

Muitas outras medidas legais restritivas poderiam ser citadas. Contudo, pelo

levantamento da legislação sobre a vida no distrito diamantino, em especial no tocante

ao uso do espaço demarcado, é possível identificar com clareza a tentativa da Coroa em

regular a vida dos colonos objetivando preservar seus interesses comerciais. Para

viabilizar estes interesses, a administração colonial não hesitou em lançar mão de uma

                                                                                                                                              
47 AHU/MAMG, cx.94, doc.04  cd.28.
48 A presença de padres na região das Minas e a tentativa de se controlá-los, proibindo sua residência
quando não empregados em paróquias, bem como o veto à instalação de ordens religiosas nos limites da
Capitania, é abordado, dentre outros, por HOLANDA, Sérgio (1999). A participação de clérigos nos
motins do século XVIII em Minas pode ser visto em ANASTASIA, Carla M.J. (1998). Vassalos
Rebeldes. Belo Horizonte: C/arte
49 AHU/MAMG, cx. 68, doc. 17, cd.19.
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dura legislação repressiva e punitiva sobre toda a demarcação, como também o fez para

as regiões auríferas da Capitania. Todavia, a constância de reedições dessas leis indica,

pelo menos em parte, a inviabilidade de execução de medidas tão repressivas.

Percebe-se que as medidas reguladoras extrapolavam as questões do fisco e

atingiam diretamente o viver dos habitantes no distrito diamantino. Mesmo que tais

ações não fossem exeqüíveis em sua totalidade, elas acarretaram sensíveis alterações no

cotidiano da população, sobretudo nas atividades. Como exemplos de transtornos para

os diamantinos, cita-se a proibição de se ir às terras demarcadas para cobrar dívidas e o

fato de só se poder negociar escravos na vila do Príncipe.

O controle sobre o comércio ambulante terminou por eleger as escravas e forras

inimigas sociais. O combate à prostituição e ao comércio de tabuleiro dificultou a

sobrevivência de pessoas e famílias que dependiam destas atividades. As forras não

podiam sequer reputar como ofício a propriedade ou administração de comércio fixo.

Além do mais, a chamada rua da Quitanda é exemplar no que tange as

autoridades procurarem manter ao seu alcance os grupos sociais considerados

perniciosos, controlando seus espaços de sociabilidade. Neste sentido, as vendas e as

tabernas receberam constante atenção dos administradores coloniais em razão da intensa

sociabilidade ocorrida em seu interior entre vários segmentos sociais. No afã de evitar

negócios com diamantes ou outra contravenção (como ajuda aos quilombos ou

violências) e minimizar o contato entre escravos e livres, as vendas e tabernas foram

submetidas às leis e sujeitas às devassas sempre abertas.

O requerimento do comerciante Diogo Dias Correa50 para reaver suas lojas no

Serro e no Tejuco ilustra a extensão de seus negócios e os problemas decorrentes da

cassação de licenças de vendas. O comerciante argumentava que nada foi provado

contra ele na devassa tirada por desvio das pedras e que suas lojas eram importantes

para ele se manter, bem como para o sistema de contratos, pois seus estabelecimentos

trocavam letras de câmbio e vendiam suprimentos para o Contratador. Ao tentar conter

os abusos administrativos contra os comerciantes, interpostos pela Intendência dos

Diamantes, a Câmara do Serro Frio, legislando sobre a autoridade do distrito

                                                                                                                                              
50  AHU/MAMG, cx. 64, doc. 75, cd.18.
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diamantino, determinou em 15 de novembro de 1755, que nenhuma loja, tenda ou

taberna estabelecida no arraial do Tejuco pudessem ser expulsas sem aprovação da

referida Câmara51.

Ademais, a associação desses estabelecimentos ao contrabando persistiu mesmo

depois do fim do sistema de extração por contratos. O desembargador José João

Teixeira Coelho relacionou, em 1780, dentre as causas do desvio dos diamantes:

O grande número de lojas e tabernas que há no Tejuco não é conveniente. Os
negociantes e taberneiros sempre foram os maiores extraviadores e os empregos que
exercitam lhes facilita muito a compra dos diamantes, não só porque sempre têm
dinheiro, mas também porque tratam familiarmente com os escravos. Sobre esta
matéria têm dado os Governadores de Minas providências úteis que devem observar-se
com as mais que ocorrem [COELHO, 1994: 242].

Os espaços dos núcleos urbanos eram mapeados pelos administradores, que

tentavam controlar o seu uso. É bem verdade que este controle aparece na

documentação oficial como parte de um esforço para se evitar o contrabando. Mas sua

leitura permite identificar também todo um artifício utilizado pela elite para manter uma

diferenciação social, além de revelar partes do cotidiano dos mineiros.

A desobediência às leis, antes de mostrar um povo insubordinado, revela a

dinâmica social própria que se desenvolveu nas terras diamantinas, sobretudo no arraial

do Tejuco. Mesmo que a riqueza diamantífera fosse privilégio da Coroa e do

Contratador dos diamantes, foi intenso o crescimento populacional do Tejuco,

incorrendo em processos de sociabilidades entre os habitantes.

O censo populacional do ano de 1772, informa que a população total residente no

Tejuco era de 4.600 moradores, sendo que deste número 3.610 eram negros. Este

contingente populacional correspondia a 7,8% de toda a população da comarca do Serro

Frio no ano de 1776 (58.794)52.

Uma planta do arraial do Tejuco, datada de 1774, indica que este intenso

aglomerado urbano contava com 567 casas, concentradas região central do arraial.

                  
51 AHU/MAM cada pela
má conservaç
52 FURTADO
                              
G, cx. 68, doc. 93, cd.20. Observa-se que este documento tem sua leitura prejudi

ão.
, 1996:45
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Note-se também um elevado número de igrejas sob os cuidados de várias

irmandades, assinalando para uma intensa fé e agremiações sociais de natureza religiosa

no local. As irmandades compensaram as restrições impostas às ordens eclesiásticas na

Capitania de Minas, ficando responsável pela disseminação da cristandade na região53.

O conjunto urbanístico e arquitetônico preservado do circuito dos diamantes, oferece

aos contemporâneos belos templos religiosos e leigos, ricamente ornamentados e que

foram edificados, em sua maioria, na década de 175054.

Por derradeiro, o arraial do Tejuco, povoado que surgiu em torno da faiscação do

ouro, teve relevância internacional por ser a sede administrativa da economia

diamantífera. A riqueza lá explorada atraiu pessoas de todas as regiões. Seu crescimento

foi constante, rompendo as medidas restritivas adotadas pela administração colonial que

objetivava manter o monopólio sobre as valiosas pedras. Riqueza e pobreza, sonho e

pesadelo: antônimos complementares que adjetivam o Tejuco. Neste núcleo

populacional, leis, quase sempre inócuas, procuravam coibir práticas desempenhadas

                                                
53 BOSCHI, Caio César. (1986).Os leigos e o poder. São Paulo: Ática.
54 Sobre a arte e o patrimônio histórico e cultural na região do distrito diamantino, ver MINAS GERAIS
MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS. (1994/5). O circuito dos diamantes - Barroco.
2.ed.Belo Horizonte Fundação João Pinheiro
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pelos habitantes que conviviam entre a legalidade e a clandestinidade, recriando e

criando formas de sociabilidade.
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