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Introducao 

Este texto tern como objetivo primordial apresentar uma pesquisa em 
andamento, colocando em discussao as principais decisoes de natureza meto-
dologica que Ihe dao sustentagao. 

Na primeira parte teceremos breves consideragOes sobre a origem desta 
pesquisa, seu corte temporal e espacial e suas vinculagbes corn o debate hist6rico 
em torno da natureza da economia e sociedade mineira oitocentista. 

A discussao sobre a relevancia da construgao de urn dicionario de ocupagbes 
e o tema da segunda parte. Buscaremos demonstrar que estamos transitando por 
caminho nunca antes percorrido, verdadeira lacuna bibliografica e historiografica. 

A terceira trara a apresentagao das fontes compulsadas. Examinaremos 
separadamente cada urn dos conjuntos de fontes utilizados, delineando sinteti-
camente a natureza de cada conjunto e a sua importancia na elaboragao do 
dicionario. 

Na quarta parte sera possivel visualizar de forma mais detalhada o itinerario 
de investigagao que adotamos. Apresentaremos os pontos centrais do processo 
de conformagao dos bancos de dados e analisaremos a estrutura dos verbetes. 
Sera ressaltado tambern o fato de o dicionario ser o ponto de partida da 
realizagao de urn estudo hist6rico. 

A quinta parte apresentara o desenvolvimento de cinco verbetes, capazes 
de materializar o que foi esbogado ao longo das partes anteriores. 

Fechamos o texto corn tres anexos, onde e possivel visualizar parte das 
fontes que esfao e sera() utilizadas. 

I. 0 Ponto De Partida 
0 seculo XIX mineiro, as listas nominativas 
da decada de 30 e a relacao de ocupagoes 

0 vigoroso e instigante debate, surgido ha mais de uma decada, em torno 
da natureza da economia e sociedade mineira provincial 3  resultou, princi palmen-
te, na consolidagao de nova perspectiva. Firmou-se a visao de Minas como uma 
regiao caracterizada por organizagao econOmica diversificada e dinamica, pela 
orientagao primeira da produgao para o mercado interno, por fortes contrastes 
regionais internos a provincia e pela presenga de uma populagao livre e escrava 

3 Debate que tern como expoentes os seguintes trabalhos: MARTINS, Roberto. A economia escravista de 
Minas Gerais no seculo XIX. Texto para discussao n.10. Belo Horizonte, Cedeplar, 1982. SLENES, 
Robert. Os mUltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no seculo XIX. 
Cadernos IFCH - Unicamp, Campinas, junho 1985. n. 17. LIBBY, Douglas C. Transformacao e trabalho 
em uma economia escravista — Minas Gerais no seculo XIX. sao Paulo, Brasiliense, 1988. 
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numerosa e em constante crescimento (as maiores do Brasil durante todo o 
periodo imperial). Surgiu,portanto, nova possibilidade de se pensar a estrutura-
gao e articulagao econOrnica. Minas nao fazia parte das areas agro-exportado-
ras, apesar do desenvolvimento da lavoura cafeeira na Zona da Mata, e, muito 
menos, se enquadrava dentro das areas de economia de subsistencia. A nao 
predominancia de grandes unidades monocultoras, corn grandes planteis es-
cravistas e voltadas/dependentes do mercado externo, nao implica a percepgao 
de estagnagao ou atraso (decadencia). Minas Gerais se caracterizava por uma 
estrutura fundiaria diversificada, onde conviviam todos os tamanhos de proprie-
dade; por uma posse de escravos muito menos concentrada do que nas areas 
nitidamente agro-exportadoras, apesar da presenga de grande planteis; por 
diversificagao econOrnica provincial e interna as unidades produtivas, especial-
mente as maiores, que eram auto-suficientes; consumia a major parte da 
produgao interna, mantendo, todavia, expressivas exportagOes para fora da 
provincia; importou grande contingente de escravos ate o fechamento do trafico, 
e apresentou constante crescimento da populagao cativa ao longo de todo 
periodo escravista; desenvolveu significativas atividades de transformagao, 
especialmente as industrias textil, siderurgica/metalurgica e a mineragao aurife-
ra subterranea, alern da agroinclustria da cana-de-agOcar. 

Como expressao dos esforgos de ampliagao dos conhecimentos relativos 
a Minas oitocentista, desde o inicio da decada de 80 e paralelamente ao referido 
debate, dois valiosos conjuntos documentais foram e continuam sendo traba-
Ihados por urn grupo de historiadores, economistas e dem6grafos. Dois censos 
populacionais, realizados na Provincia de Minas Gerais por iniciativa da Presi-
dencia da Provincia (1831-32 e 1838-40), conformados por listas nominativas4  
referentes a cada localidade, tem sido objeto de urn longo e penoso processo 
de coleta e processamento mecarlica, -assim comp substrate para uma sane 
variada de trabalhos, estando boa parte ja publicada. Enquanto unicos levanta-
mentos desta natureza e amplitude existentes, esses levantamentos censitarios 
adquirem importancia ainda major, tornando-se referencial obrigat6rio para os 
estudiosos do dezenove mineiro.Um dos frutos da intensiva e extensiva utiliza- 

4 As listas nominativas de habitantes referidas sao documentos manuscritos que encontram-se no Arquivo 
PUblico Mineiro. Sao listas para o periodo de 1831-32 e para o periodo de 1838-40. Sao referentes 
Provincia de Minas Gerais, nao estando, contudo, completas para nenhum dos dois periodos (apesar da 
cobertura ser muito boa, corn listas para a major parte das localidades existentes). Trazem as seguintes 
informacties basicas por municipios e seus distritos: nome dos individuos, cor (qualidade), condicao 
social (livre, liberto, escravo), situacao conjugal, ocupagao, nacionalidade, alfabetizacao. Um major 
detalhamento sobre a natureza desta documentacao, pode ser encontrado em: PAIVA, Clotilde A. et al. 
Estrutura e dinarnica da populacao de Minas Gerais no seculo XIX. Belo Horizonte: Cede-
plar/Face/UFMG, 1989 (relatOrio de atividades — versao preliminar). PAIVA, Clotilde A. e ARNAUT, Luiz 
D. H. Fontes para o estudo de Minas oitocentista: listas nominativas. V Seminario sobre a economia 
mineira, 1990. Diamantina. Anais... Belo Horizonte: Cedeplar/UFMG, 1990. 
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cao de tais fontes foi, sobretudo, a elaboragao de vasta relagao das ocupagdes 
existentes no perIodo. 5  Aparecendo isoladamente ou associadas, essas ocupa-
gb'es refletem perfeitamente aquela diversidade econbmica mencionada. Repre-
sentando, sem sombra de duvida, o maior e mais rico universo de ocupagbes 
que urn conjunto documental do seculo XIX pode revelar, a relagao de ocupa-
goes forneceu o ponto de partida fundamental para nossa empresa. 6  Outras 
fontes incorporaram (e continuam incorporando dia a dia) novas ocupagoes 
relagao fornecida pelas fistas; sobretudo os Almanaques Provincials e viajantes 
estrangeiros, que serao apreciados mais a frente, elevaram para mais de urn 
milhar o rol de ocupagbes simples inventariadas. 

II. A Relevancia Do Empreendimento 
A inexistencia de obra do genero, 
lacuna bibliografica e historiografica 

A progressiva revelagao do universo de ocupagbes, que se fazia simultanea-
mente ao avangar da coleta das I istas nominativas, forneceu o substrato para a ref lexao 
que resultaria no projeto do dicionario. Faltava certificarmo-nos da sua relevancia. 

Partiu-se, inicialmente, para a investigagao bibliografica. 0 resultado, que vem 
se confirmando dia a dia, e do ineditismo de nossa proposta. Nao encontramos 
trabalho semelhante para Minas Gerais ou mesmo para outras provincias. Nem 
do inventario de toda a producao lexicografica (do seculo XVIII, corn o primeiro 
dicionario portugues, ate as Oltimas e recentes publicagbes, neste final de seculo 
XX), apuramos tambern as obras especializadas tais como vocabularios, glos-
sarios e congeneres. Constatada a lacuna bibliografica, passou-se a verificagao 
da pertinencia ou nao de se pensar em outra lacuna, a historiografica. 

Inicialmente o dicionario colocava-se como valioso subsidio para o enten-
dimento e utilizacao dos pr6prios censos que !hes forneceram a base para 
elaboracao. Contudo, em pouco tempo foi possivel urn redimensionamento de 
sua importancia. Vislumbrou-se urn cenario bem mais amplo, onde a sua funcao 

5 0 fim da coleta do censo do inicio da decada (1831-32) revelou uma relagao corn 700 ocupaciies, entre 
simples e associadas, alem de uma imensidao de variantes para grande parte das mesmas. Assim temos, 
por exempla, a ocupacao simples "lavrador" a as associagoes corn dezenas de outras ocupacties 
(lavrador e criador, lavrador e ferreiro, lavrador e negociante, lavrador e oficial de justiga, lavrador e 
minerador, etc.) e as variantes ou mesmo sinonimos (lavoura, cultura, planta, lavoura de roga, plantador, 
cultor, etc.). 

6 0 levantamento desta documentacao censitaria (corn informacaes nominais) 6 empresa inedita nos 
quadros dos estudos histaricos e demograficos relativos ao seculo XIX brasileiro, ainda que exists material 
do mesmo genera para outras provincias. Em fase de processamento das informagoes projeta-se para 
breve a publicac5o do primeiro censo (1831/32). A coordenaceo geral dos trabalhos de coleta, proces-
samento e futura publicacao do maior banco de dados populacionais nominais do periodo imperial (mais 
de 400.000 individuos) e de Clotilde Andrade Paiva, do CEDEPLAR/FACE/UFMG. 

164 



inicial incorporavam-se outras de alcance muito major e mais expressivo. 
Na nova avaliagao, hole consolidada, o dicionario figura como obra de 

referencia de larga utilizagao, fornecendo, aos estudiosos do dezenove mineiro, 
dados importantes para a compreensao da sociedade e economia da Provincia. 
Alern disso, se em uma perspectiva mais ampla e sensivel do processo hist6rico, 
considerarmos as indissociaveis articulagbes, bem como os elementos de 
continuidade que ligam os periodos colonial e provincial mineiro, tornar-se-a 
legitimo aplicar os resultados alcangados para o seculo XIX ao seculo XVIII. 

Por fim, tambern e possivel ultrapassar as fronteiras mineiras e pensar na adequa-
bilidade da utilizagao de parte dos resultados para outras regibes do Brasil, espe-
cialmente aquelas referentes a definigao e, em menor grau, caracterizagao das 
ocupagOes. A diversidade e complexidade da organizagao econOmica e social 
mineira reunia quase todos os elementos que apareciam nas demais provincias 
do Imperio, alem de apresentar tragos tipicos em seu desenvolvimento histbrico. 

Corn excegao da burocracia imperial, lotada na Corte, das atividades 
maritimas e de determinados tipos de extrativismo vegetal do norte do Brasil, 
ocorrem em Minas Gerais quase todos os tipos de ocupagbes, inclusive, como foi 
dito, aquelas que sao tipicas ou exclusivas das terras mineiras. A presenga de 
extensa e antiga rede urbana (onde conviviam uma imensa gama de atividades: 
administrativas, religiosas, mercantis, o rico e variado universo de oficios artesanais 
e manufatureiros, os artistas plasticos, etc.), das mais variadas formas de 
extragao mineral, de agricultura/pecuaria diversificada e corn fortes matizes 
regionais, de vigorosa industria de transformagao (inclustria textil artesanal 
domestica e manufatureira, indOstria siderurgica e metalurgica, agroindustria da 
cana-de-agucar, laticinios, etc.), de impressionante rede de comunicagOes (o 
tropeirismo mineiro é de longe o maisdesenvolvido do pals), e de uma serie de outros 
setores menores sao os principais fatores que fazem de Minas a Provincia corn a 
estrutura ocupacional mais diversificada e complexa, sem sombra de duvida a 
melhor sintese para a realidade brasileira do seculo passado. 

III. 0 Universo De Fontes 

3.1 Dicionarios e enciclopedias da lingua portuguesa, dicionarios 
especializados, glossarios e vocabularios 

Dicionarios:  estamos utilizando os principais e mais expressivos dicionarios 
da lingua portuguesa elaborados ao longo dos seculos XVIII, XIX e XX (ver anexo 1). 

A utilizagao dos dicionarios do seculo XVIII justifica-se, principalmente, por 
balizar o acompanhamento, no tempo e espago, da evolugao dos vocabulos 
pesquisados. Pode revelar a primeira dicionarizagao da ocupagao, viabilizando 
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a comparagao de sua forma dicionarizada corn seu significado no contexto 
mineiro-brasileiro (o translado dos vocabulos de Portugal para o Brasil, o 
surgimento de nova acepgao ou a continuidade de forma antiga); a ausencia da 
ocupagao aponta em diregao distinta, vinculando o seu surgimento ao seculo 
XIX e/ou ao espago brasileiro. Os dados etimolOgicos que a utilizagao dos 
dicionarios do seculo XVIII incorporam sao especialmente importantes, se corn-
parados aos do periodo subseqUente, entrando como uma das medidas da 
aplicabilidade da utilizagao do dicionario de ocupagbes para o periodo colonial 
mineiro/brasileiro. 

Os dicionarios do seculo XIX sao, naturalmente, centrals em nosso trabalho; 
centrals pela contemporaneidade ao periodo investigado. Sao, tambem, as 
primeiras expressbes mais consistentes do registro de brasileirismos e regiona-
lismos. A independencia e a progressiva gestagao e amadurecimento de uma 
cultura nacional aceleraram o processo, que se tornava cada vez mais comple-
xo, de individualizagao da lingua portuguesa no Brasil. 

E, porem, a producao lexicografica do seculo XX que incorpora definitiva-
mente a preocupagao corn o mais exaustivo e rigoroso levantamento e definigao 
de brasileirismos e regionalismos. E tambern no seculo XX que surgem os 
primeiros dicionarios brasileiros da lingua portuguesa, realizados por brasileiros 
e corn maior comprometimento corn os aspectos acima destacados. A possibi-
lidade de trazer ate os dias de hoje o acompanhamento da dicionarizagao das 
ocupagdes estudadas e, sobretudo, da(s) acepgao(Oes) relacionada(s) ao seu 
significado e caracterizagao no seculo XIX, constitui outra razao da inclusao 
dessas obras. Torna-se possivel uma pesquisa etimologica do primeiro diciona-
rio da lingua portuguesa ate o ultimo trabalho do genero realizado. 

Enciclocedias oortuguesas: complementam os dicionarios, especialmente 
por suas informagOes histOricas. Alern disso, percebeu-se o esforgo de sintese 
no sentido de abarcar todas as acepgbes dicionarizadas. 

Dicionarios especializados, glossarios e vocabularios: vem sendo utiliza-
dos, quase que invariavelmente, como fontes acess6rias ou suplernentares. 

3.2 Relatos de viagem 

A obra dos viajantes estrangeiros, o mais vasto e rico conjunto de infor-
magOes para a reconstituicao da histbria social do periodo imperial, é parte 
essencial do universo de fontes utilizado (ver anexo 2). 

A profusao de relatos-diarios produzidos ao longo de todo seculo XIX, a 
cobertura espacial dos itinerarios de viagem, o heterogeneo perfil dos viajantes de 
origens nacionais variadas, corn formagOes profissionais-acadernicas as mais diver-
sas, corn propositos e motivagbes de todos os tipos, corn vinculagOes institucio-
nais as mais diferentes, e corn visOes de mundo reveladoras tanto de fortes 
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identidades comuns como de tragos individuals unicos, bem como o impacto 
de suas viagens e dos relatos produzidos na sociedade brasileira do dezenove, 
sao os elementos essenciais a revelarem a importancia dessas fontes. 

3.3 Literatura 

As obras de Literatura do seculo XIX e inicio do seculo XX representam o 
terceiro grande conjunto de fontes utilizado (ver anexo 3). Pode-se medir a 
fortuna das fontes literarias pela crescente atengao que os historiadores yam a 
elas dispensando. 7  A producao literaria do seculo XIX vem confirmando estas 
potencialidades, especialmente por algumas de suas caracteristicas. 8  

Se dos relatos de viagem e possivel retirar informagOes que sao fruto da 
observagao direta, ja que a postura predominante entre os viajantes é de que 
os registros escritos sao expressao fiel da observagao, o real sem mediagbes, 
no caso dos escritores brasileiros, a realidade sofre a mediagao da Literatura 
ficcional. A Literatura de epoca vem sendo utilizada como importante subsidio 
que, sempre confrontada corn as demais fontes, incorpora valiosas contribui-
gbes no ambito da utilizagao dos vocabulos; ela revela acepgbes distintas, a 
partir da data de sua publicagao, contribui corn a pesquisa etimolOgica e, 
principalmente, possibilita a visualizagao das ocupagOes em contextos de 
epoca — ainda que ficcionais. 

3.4 Jornais 

Os periddicos mineiros oitocentistas vem se tornando dia a dia material 
cada vez mais importante na elaboragao dos verbetes. Cobrindo quase todo a 
period° investigado e corn publicagoes para todas as regiCies da Provincia, os 
jornais trazem nas suas folhas valiosos subsidios. Quase sempre corn quatro 
paginas, os periddicos traziam informagbes locais, publicavam corresponden-
cias, destacavam a politica provincial e imperial, reproduziam decisties legisla-
tivas, abriam espago para os folhetins e abrigavam segbes de anuncios pagos. 
As informagOes de diversas naturezas, dispersas pelas seceies dos jornais, muito 
tern contribuido no fornecimento de dados importantes para a construcao dos 
verbetes; mas, e, sobretudo, da sec -a° de anuncios que surgiram as maiores e 
melhores contribuigOes. A imensa e variada gama de profissionais que ofereciam 

7 Ver por exemplo o trabalho de : CHALHOUB, Sidney. A histOria das histOrias de Machado de Assis. Anais 
do Seminario Fronteiras na Historia. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 1992; DUARTE, Regina Horta. A 
imagem rebelde — a trajetoria libertaria de Avelino Foscolo. Campinas: Editora da UNICAMP, 1991. 

8 Os relatos de viagem, produzidos pelos viajantes estrangeiros, constituiram-se em primordial referencial 
no processo de formacao hist6rica da prosa de ficcao romantica. Ver SUSSEKIND, Flora. 0 Brasil nao 
e longe daqui — o narrador, a viagem. sao Paulo: Cia das Letras, 1990. 
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seus misteres nas colunas de anuncios, sao exemplares riquissimos das ocupa-
gdes investigadas; ricos pelo conteudo dos anuncios, bem como pela propria 
apresentacao grafica. 

3.5 Documentagao publica 

Fontes produzidas pela administragao publica provincial completam nosso 
universo de fontes escritas. Ja estao sendo utilizados alguns conjuntos docu-
mentais: 

Documentagao censitaria: alem do censo de 1831/32, cujos dados ja estao 
sendo utilizados, faremos use do material de 1838/40, de algumas listas nomi-
nativas remanescentes de levantamentos censitarios de meados do seculo. 
Buscaremos aproveitar o censo geral do Imperio; possivelmente percorreremos 
os primeiros censos do period° republicano, e, alem disto, utilizaremos os dados 
disponiveis para o period° colonial (existem listas nominativas para Arias 
localidades tanto para o seculo XVIII como para o principio do seculo XIX). 

Almanaques provinciais: a partir da decada de 60, por determinagao de 
legislagao provincial, comegam a surgir os Almanaques. Ate o momento, locali-
zamos os de 1864, 1870, 1873 e 1875. 

Os Almanaques sao compostos de diversos elementos, predominando, 
contudo, os dados referentes a cada unidade administrativa, ou seja, cada 
distrito. Apresentam todas as fungbes pitlicas locais — munici pais e provinciais 

os profissionais liberals, artifices/artesaos, profissionais envolvidos nos ser-
vigos urbanos, nas atividades manufatureiras e industriais, principais individuos 
ligados as atividades agricolas e agroindustriais, dirigentes e funcionarios liga-
dos as instituigaes culturais e religiosas, artistas em geral, profissionais da saude 
e da educagao, e outros setores. Esta sendo possivel aferir o nOmero de 
individuos ligados a cada atividade e seu sexo. Assim como a documentagao 
fazendaria, os Almanaques incorporam dados fundamentais relativos ao funcio-
nalismo provincial, acrescido do funcionalismo municipal. Alem disso, essa 
documentagao conformara precioso banco de dados para a segunda metade 
do seculo XIX, momento onde inexistem levantamentos censitarios provinciais 
que contenham a variavel ocupagao, ja que para o period° provincial s6 existem 
os dados do censo do Imperio de 1872, onde as ocupagbes aparecem reduzidas 
a poucos grupos ocupacionais. 

Documentagao fazendaria: principalmente os dados relativos as despesas 
provinciais, onde estamos destacando as informagoes relativas ao organograma 
administrativo e a folha de pagamento da Provincia. Essa documentagao devera, 
ao cabo da coleta, cobrir todas os ocupagbes ligadas ao funcionalismo do 
period°, fornecendo nao so o numero de individuos ocupando tais fungees, 
como o seu sexo, salarios e, eventualmente, distribuigao espacial pela Provincia. 
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0 rol de fontes escritas nao se esgota somente nesses conjuntos documen-
tais; estamos inventariando outras possibilidades no ambito de documentagao 
publica, assim como dados de outra natureza. 

3.6 Iconografia 

0 surgimento e amadurecimento da proposta de introduzir material icono-
grafico, de produzir urn dicionario ilustrado, se processou em torno de dois 
pontos. Em primeiro lugar, assimilou-se a contribuigao que as ilustragOes trariam 
como elemento complementar ao desenvolvimento dos verbetes, nao so mate-
rializando os dados apresentados pela definigao e caracterizacao das ocupa-
gties, mas tambem, em alguns casos, ultrapassando-os, revelando mais deta-
Ihadamente aspectos apenas delineados. Em segundo lugar, constatou-se a 
importancia da pesquisa iconografica e de seus resultados, como momento de 
avaliagao da consistencia do pr6prio desenvolvimento do verbete, pois a pes-
quisa de material iconografico nao esta submetida as fronteiras determinadas 
pelas definigOes/caracterizagOes das ocupagbes; ao contrario, pode tambem 
reunir dados que avaliem os verbetes construidos. 

0 material iconografico dos viajantes estrangeiros constitui o principal 
acervo por nos utilizado, Debret, Rugendas, Facchinetti e Vitor Frond sao alguns 
exemplos. Soma-se a ele a possibilidade de utilizagdo do material produzido 
pelos nacionais (fotografias, desenhos, gravuras, pinturas, etc.). Tambern os 
jornais incorporarao anOncios graficamente mais sofisticados. 0 use de ant:in-
cios de diferentes regibes e de periodos distintos possibilitara a apreensao de 
eventuais tragos regionais das ocupagbes, bem como do acompanhamento no 
tempo de sua evolugao. 

Alem disso, coloca-se a importante possibilidade de recorrermos a material 
do seculo XX, que reflete permanencias seculares; é impressionante a sobrevi-
vencia de muitas das atividades e oficios do seculo XIX, que ainda hoje guardam 
a essencia do que foram no seculo passado. Citariamos, como exemplo, as 
ocupagOes ligadas a produgao de derivados da cana — rapadura, agucar e 
aguardente —, a fiagao e tecelagem artesanal domestica, varias atividades 
extrativas minerais e oficios manuals e mecanicos. Assim, a partir do registro 
fotografico, podemos reunir ilustragOes para varios verbetes. 9  

9 Urn acervo de material iconografico que ja esta ao nosso alcance é o da pesquisa, tambem em andamento 
no CEDEPLAR/UFMG — Engenhos do Dezenove: a agrointhistria da cana-de-acticar em Minas 
Gerais. A pesquisa possui acervo de mais de duas mil fotografias referentes a estas atividades. 
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IV. 0 Percurso Do Trabalho 
Da elaboracao dos verbetes 
a producao de urn estudo histOrico 

Antes de passarmos ao itinerario que vem sendo percorrido, cabe ressaltar 
algumas consultas feitas junto a especialistas. 

Se ao assumirmos o desafio da elaboragao do dicionario tinhamos a 
certeza, reforgada a cada dia, da imposigao de que tal tarefa deveria ser 
realizada por historiadores, ao mesmo tempo, logo percebemos a necessidade 
de buscarmos contato corn profissionais de outras areas. Desta forma, temos 
feito consultas a especialistas nas areas de Lexicologia, Literatura, Demografia 
e Bibliografia. 1 ° 

4.1 Coleta e organizacao dos dados 

0 universe de ocupagbes pesquisadas, universe constantemente ampliado 
corn a introdugao de novos labores, e a metodologia de elaboragao dos verbetes 
exigiu a conformagao de uma sane de tecnicas de coleta, processamento e 
organizagao das informagOes constantes nas fontes investigadas. A necessida-
de de reunir primeiro urn volume minimo de material, de diversas e diferentes 
fontes, antes de proceder-se a construgao dos verbetes, impOs urn dilatado e 
exaustivo trabalho de transcrigao de informagOes e catalogagao de subsidies; 
trabalho submetido, ao menos no primeiro memento, a individualidade de cada 
ocupagao. Assim, e impossivel determinar, para o conjunto de ocupagbes 
estudadas, o tempo necessario para reuniao dos elementos suficientes ao seu 
desenvolvimento. Fez-se imperative, come que em urn quebra-cabega onde as 
pegas vao se revelando progressiva e desordenadamente, a constante avalia-
gao dos dados ja reunidos e a submissao paciente as possibilidades determi-
nadas pelos arquivos de informagOes. Mesmo fontes que a principio poderiam 
ser esgotadas, come os dicionarios e enciclopedias, mostraram-se submetidas 
a esta logica. 

Dois anos de trabalho resultaram na primeira coleta de informagOes em 
dicionarios e enciclopedias para expressive nOrnero de ocupagoes; na catalo-
gaga° de subsidies das seguintes fontes: de todos os principais viajantes 
estrangeiros que estiveram em Minas (quanto aos relates de viagens é impor-
tante salientar nossa preocupagao em registrar o espago geografico onde o 

10 Clara Grimaldi, da Faculdade de Letras/UFMG, na area de Lexicologia; Leticia Malard, da Faculdade de 
Letras/UFMG, na area de Literatura; Clotilde Andrade Paiva, CEDEPLAR/FACE/UFMG, na area de 
Demografia; Hello Gravata, do Arquivo Public() Mineiro, na area de Bibliografia (infelizmente, o recente 
falecimento desse erudito e simpatico bibliOgrafo resultou em lacuna irreparavel). 
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viajante se encontra: se em Minas Gerais, onde registramos inclusive a regiao 
da provincia, 11  ou se em outra provincia), de consideravel parcela da literatura 
ficcional inventariada (na Literatura a preocupagao com o espago geografico 
em que a trama se desenvolve tambern se faz presente; assim, a cada obra 
pesquisada, efetuamos uma sinopse onde demarcamos a ambiencia espacial 
e temporal) e de quase todos os jornais mineiros do seculo XIX; na conformagao 
de tres bancos de dados para os almanaques; e em substantivos progressos na 
pesquisa com as demais fontes. 

4.2 Estrutura dos verbetes 

Os verbetes conterao as informagOes seguintes: classificagao gramatical/ 
etimologia, definigao, ilustragao, variantes e associagbes, dados demograficos. 

Classificacao gramatical e etimologia: os dois primeiros dados sao a clas-
sificagao gramatical e a etimologia. 12  

Definicao: construida a partir das informacties coletadas dos dicionarios, 
enciclopedias e congeneres. Partimos do pressuposto de que, ao utilizarmos os 
principais dicionarios da lingua portuguesa elaborados ate hoje, inevitavelmente 
teremos acesso a maioria das acepcbes, assim como as variagbes internas a 
cada acepgao, variacbes quanto aos elementos constitutivos de cada acepgao, 
dicionarizadas para os vocabulos/ocupagoes pesquisados. Em outras palavras, 
a utilizagdo dos dicionarios coloca a nossa disposicao o melhor inventario das 
formas passadas e presentes assumidas pelos vocabulos/ocupagbes investiga-
dos (os sentidos/significados assumidos pelas ocupagbes do seculo XVIII ate 
hoje). Consequentemente, os dicionarios tornam-se suficientes quanto ao inven-
tario de possibilidades. Vale lembrar que as informacbes dos dicionarios sao 
confrontadas corn as derivadas das demais fontes, resultando em urn verbete 
que apresenta consistencia interna. 

A definigao da ocupacao, quase sempre, sera apresentada de forma compar-
timentada, ou seja, separamos os elementos constitutivos da definigao. Adotamos 
esta forma por duas razOes: primeiro, porque possibilita a introducao em separado 
de dados referentes a dicionarizagao de cada elemento (valiosos como informa-
cao etimologica); segundo, porque possibilita ao consulente identificar aqueles 
elementos que coadunam corn o caso pesquisado; nao necessariamente todos 

11 0 registro das regibes da Provincia mineira nao constara no dicionario, mas sao importantes em nosso 
trabalho na medida em que possibilitam detectar diferengas intra-provinciais. Para efetuarmos essa tarefa, 
tern sido essencial a utilizacao de um mapa de Minas Gerais no Seculo XIX, e a proposta de regionalizacao 
para essa provincia por GODOY, Marcelo M. Vida economica mineira na perspectiva de viajantes 
estrangeiros. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 1990. (monografia de final de curso). 

12 A classificagao gramatical e retirada do Dicionario Aurelio e a etimologia do Dicionario Etimologico Nova 
Fronteira. 
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elementos constitutivos devem conviver na definigao da ocupagao, em muitos 
casos eles sao excludentes — quase que conformando acepgoes distintas. 

Ilustragao: Estamos agrupando sob esta denominagao tits possibilidades 
distintas: definigbes complementares, caracterizagOes e exemplificagbes/ilus-
tragbes propriamente ditas. Este elemento do verbete e construido a partir de 
informagbes obtidas de viajantes, literatura, jornais e de documentagao publica 
(esta ultima fonte podera subsidiar este elemento, contudo, sera muito mais 
frequente sua contribuigao na parte demografica). 

Esta parte do verbete, que pode ter envergaduras distintas, e importante por 
apresentar definigbes e/ou caracterizagOes retiradas dos relatos de viagem e, 
as vezes, de obras de ficgao e jornais (definigbes e/ou caracterizageies consis-
tentes corn a definigao construida a partir dos dicionarios, mas que apresentam 
detalhamento de determinados aspectos; ou seja, revelam a partir de situagbes 
particulares os elementos "universais" constantes na definigao da ocupagao). 

Os depoimentos do viajantes sao especialmente importantes, por se origi-
narem da observagao direta, de situagOes concretas experenciadas. Soma-se 
a isso, a declarada preocupagao de se colocarem na posigao de narradores 
imparciais, fidedignos a realidade e avessos a emissao de juizos de valores. 
Ainda que esta postura de isengao nao resista a analise dos relatos, é indiscutivel 
que a origem europeia confere aos viajantes uma sensibilidade extraordinaria 
para o registro de determinados aspectos da realidade, que aos nativos sao 
irrelevantes ou familiares por demais. 0 maravilhamento, aversao ou estranheza 
ante a diferenga, ante uma cultura e civilizacao distinta da europeia, ainda que 
corn pontos de aproximagdo/identidade, fazem dos viajantes verdadeiros men-
sageiros do outro, saceadores das mais diversas expectativas existentes no 
velho mundo em tomb do novo mundo. Por tudo isso, os relatos de viagem tern 
posigao de destaque dentre as fontes utilizadas. 

A Literatura fornece, corn menor freqUencia, caracterizageies e, raramente, 
definigOes alternativas. As informagbes catalogadas a partir da Literatura fictio-
nal demandam uma avaliagao muito mais cuidadosa da sua consistencia corn 
a realidade, o que resulta na grande importancia do conhecimento das condi-
gOes da produgao da obra, o momento/fase da Literatura correspondente — o 
estilo assim como os elementos peculiares ao autor (extrato social a que 
pertence, origem geografica, enfim, dados biograficos). Por outro lado, fornece 
valioso material para o que chamamos de exemplificagOes/ilustragbes propria-
mente ditas. Urn ponto essencial na determinagdo da valia de urn dicionario é a 
pesquisa do lexicologo de passagens reais e ficcionais, retiradas da produgdo 
literaria, capaz de dar exemplos de utilizagao/emprego do vocabulo (ou de cada 
uma de suas acepgbes). Alern disso, o exemplo que sai da Literatura funciona 
como suporte para a definigao apresentada. 

Os peribdicos contribuem tanto corn caracterizagbes como corn definige5es 
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alternativas. Os anuncios de profissionais oferecendo seus misteres constituem-
se em informagbes fundamentals ao pleno e satisfatario desenvolvimento dos 
verbetes. Fundamentals por serem casos concretos e inequivocos da existencia 
da ocupagao em Minas Gerais, e, sobretudo, por seu conteudo. Os anuncios 
trazem, dentre outros dados, descrigbes do servigos prestados pelo anunciante, 
equipamentos e tecnicas de trabalho empregados, associagbes entre ocupa-
gOes, pregos dos servigos e caracteristicas demograficas e econbmicas dos 
profissionais e seus oficios. 13  

A apresentagao de definigbes alternativas e/ou caracterizagbes e, na ausencia 
das primeiras, de exemplificagbes (sempre que possivel optaremos pelas defi-
nigbes e caracterizagOes, na medida que funcionam tambern como exemplifica-
gOes), é ingrediente obrigat6rio para cada vocabulo/ocupagao desenvolvido. 14  

A utilizagao de informagOes produzidas quando da passagem de viajantes 
por outras provincias ou de ambiencia espacial fora das fronteiras mineiras no 
caso da Literatura constitui-se em recurso de aproximagao, quando da inexis-
tencia de informagbes produzidas ou ambientadas em Minas Gerais. A marca-
gao do tempo e do espago pode tambern revelar distingoes. Contudo, acredita-
mos que e legitimo a utilizagao de tais informagOes se, em avaliagao critica 
interna e externa da obra utilizada, bem como criterioso exame das informagOes 
em si, considerarmos que elas revelam pelo menos tragos universais (leia-se 
brasileiros) da ocupagao a que se refere. 

Variantes e associagOes: Esta parte é derivada do material censitario e, em 
menor grau, de outras fontes (almanaques, jornais, documentagao fazendaria, 
etc.). 

As variantes sao as formas assumidas ou derivadas da ocupagao desen-
volvida, podendo revelar particularidades ou caracteristicas da ocupagao e 
formas variadas de emprego do vocabulo. As associagoes trazem os casos onde 
ela aparece associada a outras ocupagbes, sugerindo varias relagoes entre elas: 
interdependencia, complementaridade, sazonalidade, especializagao, etc. 

Dados demograficos: Os dados dos censos, almanaques e documentagao 
fazendaria fornecem a base para esta parte. Neste item sao apresentadas as 
informagbes que vinculam o dicionario, da forma mais concreta possivel, ao 
espago mineiro. 

Quando os bancos de dados estiverem formados, constituindo verdadeiras 
series para o seculo XIX, poderemos apresentar varias informagOes para cada 

13 Os verbetes apresentados neste texto nal° contaram por questees operacionais corn os subsidios 
retirados dos jornais. 

14 Todas as passagens utilizadas de viajantes esta() acompanhadas da provincia onde estes estavam 
quando do registro, ou a qual provincia eles se referem. De forma semelhante, as passagens de Literatura 
tambem trazem referencia correspondente a ambiencia espacial do texto ficcional. 
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ocupagao, e para varios momentos no tempo, sendo passive! revelar por 
exemplo: o numero de individuos engajados em cada ocupagao, seu sexo, 
idade/faixa etaria, condicao social, cor(qualidade), situagao conjugal, alfabeti-
zacao, nacionalidade, posicao dentro da hierarquia familiar e/ou da unidade 
produtiva a que se vincula, a distribuicao regional das ocupagees; acompanha-
mento no tempo dos individuos engajados em cada ocupagao e a possibilidade 
de verificar a longevidade ou nao do seu vincula corn tal atividade, etc. 

Alern desses cinco elementos, para parte significativa dos verbetes do 
dicionario incorporaremos urn sexto, a Iconografia. 15  

Antes de passar a frente, e preciso retomar urn ponto que ja foi delineado 
de forma dispersa, e que requer nova abordagem. E importante frisar que, 
apesar de o verbete estar estruturado de forma compartimentada, estamos 
sempre destinando o maximo de nosso zelo no sentido de que se apresente corn 
solida consistencia. Entedemos que a forma adotada torna a consulta mais facil 
e agradavel, alem de possibilitar ao consulente uma visualizacao clara e orga-
nizada dos elementos constitutivos do verbete. 

4.3 Estudo historic° 

A conclusao do dicionario, o termino da elabolagao dos verbetes, e o ponto 
de partida do estudo histarico que pretendemos realizar. A construcao do 
dicionario constitui-se na instrumentalizacao para uma decidida intervencao no 
debate historiografico em torno da natureza da economia e sociedade mineira 
oitocentista. Nao uma intervencao tegrica, mas sim estruturada na reuniao de 
urn grande conjunto de evidencias empiricas. 

0 dicionario elucidara uma imensidao de pequenos pontos obscuros ou 
precariamente tratados, referentes a um sem numero de atividades, que soma-
dos resultarao ern nova percepgao de varios aspectos da vida social e econO-
mica de Minas no seculo XIX. 

E, todavia, no piano de uma compreensao geral da estrutura ocupacional 
da Provincia que pretendemos trazer novas e substantivas contribuicoes. As 
informagbes referentes a ocupagao da populagao mineira do period° poderao 
receber tratamento muito mais consistente e abrangente. 

15 As reproducees constantes neste texto encontram-se em DEBRET, J.B. Voyage pittoresque et histori-
que au Bresil, ou sejour d' un artiste au Bresil. Paris: Firmin Didot Freres, 1835 (edicao fac-simile de 
1965) 

174 



V. Desenvolvendo Alguns Verbetes 
Barbeiro, Boticario, Faiscador, Ferreiro e Tropeiro 

Na sequOncia apresentaremos o desenvolvimento de alguns verbetes, 
materializacao do que foi apresentado ao longo do texto. 

Disposigdo grafica do verbetel 6  

Obedece a seqUencia e disposigao descrita: 

1. Verbete. Aparece destacado do corpo do texto, em caixa alta e negrito. Por 
ex.: BARBEIRO. 

2. Classificacao Gramatical. E destacado entre colchetes e utilizando o menor 
tipo de letra de todo o texto. Por ex.: [sm] 

3. Etimologia. Idem, corn palavras em outros idiomas em italic() como em: [A 

forma apotecayro XV, do latim apothecarius] 

4. Definicao. Corpo de texto normal, tal qual: "Homem que faz a barba a 
outrem, que raga, corta, apara as barbas, por dinheiro"(...) . 

5. Datagao das definigoes. Tern formato identico ao utilizado para identificar 
a Classificacao Gramatical. A primeira data corresponde a primeira vez que 
determinado elemento da definigao foi dicionarizado. A segunda correspon-
de a ultima dicionarizagao. 0 nOmero entre parenteses indica quantas vezes 
tal elemento foi dicionarizado. Ex. LF [1825-1939 (3)]. 

6. Fontes. Corn o menor tipo de letra do texto e corn o titulo em negrito. 
Refere-se aos dicionarios utilizados para a elaboragdo da definigao. Ex. 
Fontes: RB, AM, DJ, FC, DV, CA, CF, ML, GE, LF, ABH. 

7. IlustragOes. Em negrito ao destacar o autor: forma de letra normal, como o 
exemplo a seguir: Luccock: "De acOrdo corn as leis coloniais de Portugal, por 
essa epoca em piano vigor, os boticarios eram obrigados a ter s6bre o balcao 
dois velhos livros de...". 

8. Indicador da fonte utilizada. Idem ao formato da Datagao. Corresponde ao 
c6digo identificador do autor, localizagao da passagem dentro da obra e sua 
ambiencia geografica. Ex. [PO, p. 309, MG]. 

9. Variantes e Associacoes. Corn forma de letra intermediaria entre a normal 
e a menor utilizada na obra e ern negrito para destacar o titulo, tal como: 
Variantes e Associagoes: tern tropa • negocia corn suas tropas de generos 
da terra • conduz cargas corn seus cavalos • corn poucos cavalos condu-
zindo cachaga • em tropa • sua "tropasina" de cavalos... 

16 Obs.: As transcricoes obedecerao fielmente o original consultado, 
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10. Dados demograficos 17 . Texto que analisa os dados corn corpo de texto 
normal. Os graficos basicos dos dados utilizados encontram-se em anexo. 

Abreviaturas e sinais graficos 

Separa os diversos elementos constitutivos de uma mesma definicao. 
Substitui a ocupagao nas Variantes e Associagbes. 

• Separa as diversas Variantes e Associagbes. 
sm Substantivo masculino. 
MG Provincia de Minas Gerais. 
RJ Provincia do Rio de Janeiro. 

Para toda passagem transcrita. 

BARBEIRO - [sm] [Do latim barba -ae, forma barbeiro XV] "Homem que faz a barba 
a outrem, que rapa, corta, apara as barbas, por dinheiro". FC [1789-1900? (7)] 

"Sangrador, cirurgiao pouco instruido que sangrava, deitava ventosas, 
sarjas, punha causticos e fazia operagoes cirurgicas pouco importantes, 
cirurgido barbeiro". FC "barbeiros de lanceta". AM [1712-1939(6)] 0 "Que corta 
OS cabellos, & faz a barba". RB [1712-1975 (4)] • "Dentista" LF [1939]. 0 Fontes: 
RB, AM, DJ, FC, DV, CA, CF, ML, PD, LF, BS, DE, ABH. 

17 Os dados referentes as listas nominativas de 1831-32 ja foram devidamente coletados, encontrando-se 
hoje em sua major parte em fase de processamento. Nos verbetes aqui apresentados, estaremos 
trabalhando corn aproximadamente 7% da populace° de Minas Gerais no periodo (apenas para o 
municipio de Sabara, dispomos dos dados ja processados). Ate o final de 1995 estaremos em condicOes 
de trabalhar corn todo o censo de 1831/32. Considerando a representatividade e cobertura espacial dos 
dados utilizados, a importante frisar que ales revelam muito mais tendencias, a serem confirmadas ou 
reconsideradas quando da incorporacao dos dados dos demais municipios mineiros do periodo, do que 
uma apresentacao definitiva de resultados. Ainda assim, configuram significativa aproximageo da 
realidade, dadas as caracteristicas do Municipio de Sabara — urn dos maiores municipios, tanto pelo 
tamanho da populace° quanto pela sua extensao geografica. 
Alem disso e importante tracar algumas consideragOes em torno dos seguintes pontos: 
Utilizamos a denominageo universal de domicilio como sin6nimo de fogo; porem, o nosso contato corn 
as listas nominativas yam sugerindo que fogo pode ser, isolada ou ao mesmo tempo, quatro tipos basicos 
de unidade: unidade familiar, unidade de residencia, unidade produtiva, unidade de posse (de escravos). 
Alem dessas, as relacOes/vinculagOes existentes entre proprietarios e agregados conformam um quinto 
tipo de unidade. 
Existe uma correspondencia entre a relacao livres/escravos na populace° total do Municipio de Sabara 
e a mesma reface() na parcela da populace° que teve sua ocupacao informada. 
Trabalharemos corn as seguintes faixas etarias: de 0 a 14 anos = criangas; de 15 a 59 anos = adultos; 
acima de 60 anos = idosos. 
As coresrqualidades° constantes seo as seguintes: brancos; mestigos (pardos e cabras); crioulos (negros 
nascidos no Brasil); africanos. 
Consideramos urbanos os fogos listados "dentro da povoacao" e rurais aqueles listados "fora da 
povoageo"; ou seja, os fogos na porceo urbana e os fogos na porgeo rural de cada distrito do Municipio 
de Sabara (a distribuicao geral de todo o Municipio revelou serem 39% dos fogos urbanos e 61% rurais). 
0 documento que forneceu esta distribuicao encontra-se no Arquivo Peblico Mineiro: Sege° Provincial: 
pp1-10, cx.35, doc.19. 
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Debret: "Barbeiros Ambulantes: Relegados, em verdade, para o ultimo de-
grau da hierarquia dos barbeiros, esses Figaros nOmades sabem, entretanto, 
tornar sua profissao bastante lucrativa pois, manejando corn habilidade 
navalha e tesouras, consagram-se a faceirice dos negros de ambos os sexos, 
igualmente apaixonados pela elegancia do corte de seus cabelos. Compe-
netrados e sagazes, vagueiam desde manha pelas praias nos pontos de 
desembarque, pelos cais, nas ruas e pragas pOblicas, ou em torno das 
grandes oficinas, certos de encontrar clientes entre os negros de ganho 
(carregadores, mogos de recados, os pedreiros, os carpinteiros, os marinhei-
ros e as quitandeiras). Urn pedago de sabao, uma bacia de cobre de barbeiro, 
quebrada ou amassada, duas navalhas, uma tesoura, embrulhados num 
lengo velho a guisa de maleta, eis os instrumentos corn que lidam os jovens 
barbeiros, apenas cobertos de trapos quando pertencem a urn senhor pobre, 
e sempre dispostos, onde quer que se encontrem a aperfeigoar seu talento 
a custa dos fregueses confiantes que consentem, em entregar-Ihes a cabe-
leira ou o queixo. (...) Aparentemente vagabundos, sao no entanto obrigados 
a se apresentar duas vezes por dia na casa de seus senhores, para as 
refeigbes e para entregar o resultado da feria. (...) A cena aqui desenhada 
[fig.1] passa-se nas proximidades do Largo do Palacio, perto do mercado de 
peixe. Dois negros de elite estao sentados no chao; a medalha do que esta 
ensaboado, indica sua fungao na alfandega. Ambos aguardam, numa imobi-
lidade favoravel a seus barbeiros, o momento de remunerar-I hes a habilidade 
corn a m6dica importancia de dois vintens". 
"Lojas de Barbeiros: No Rio de Janeiro como em Lisboa as lojas de barbeiros, 
copiadas das espanholas, apresentam naturalmente o mesmo arranjo interior 
e o mesmo aspecto exterior corn a Unica diferenga de que o oficial de barbeiro 
no Brasil e quase sempre negro ou pelo menos mulato. Esse contraste 
chocante para o europeu nao impede ao habitante do Rio de entrar corn 
confianga numa dessas lojas, certo de ai encontrar numa mesma pessoa urn 
barbeiro habil, urn cabeleireiro eximio, urn cirurgiao familiarizado corn o bisturi 
e urn destro aplicador de sanguessugas. Dono de mil talentos, ele tanto é 
capaz de consertar a malha escapada de uma meia de seda, como de 
executar, no viola° ou na clarineta, valsas e contradangas francesas, em 
verdade arranjadas a seu jeito.(...) Desenho aqui a hora calma, de quatro as 
cinco, que precede o delicioso passeio da tarde. [fig. 2] (...) A loja (...) é 
ocupada por dois negros livres. Antigos escravos de officio de boa conduta 
e econOmicos, conseguiram comprar sua alforria (possibilidade legal que 
Ihes devolveu a liberdade e Ihes assinou o lugar de cidadaos, que ocupam 
honestamente na cidade). Quern corn efeito ousaria dizer-se mais digno da 
consideragao publica que este oficial de barbeiro brasileiro, ante a lista 
pomposa de seus talentos afixada na porta da loja? Infatigavel ate na hora 
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do repouso geral, verno-lo afiar as navalhas numa mO, que outro negro faz 
girar, ou consertar meias de seda, ramo de industria explorado exclusiva-
mente nos seus momentos de lazer. Sua modesta loja acha-se neste momento 
escura e abandonada, mas dentro de duas horas estara perfeitamente 
iluminada por quatro velas ja preparadas nos castigais do pequenino lustre, 
economicamente construido corn alguns pedagos de madeira torneada, 
reunidos entre si por urn arame cujos contornos variados formam os caules 
de uma folhagem de zinco. Mas e principalmente no sabado, que a porta do 
barbeiro e assaltada pelos clientes ansiosos por urn lugar no simples banco 
ou na poltrona de honra. (...) Muito menos ocupado como dentista, o barbeiro, 
nessa quali dada, so tern como clientes individuos de sua cor, que o descaso 
dos senhores entrega a sua impericia, levados sem duvida pela isca da 
modicidade dos pregos. (...)"[DEB, p. 149-154, RJ]. 

Dados Demograficos: Os barbeiros eram exclusivamente homens. Ocupa-
gao exercida tanto por livres quanto por escravos, sendo os primeiros chefes 
de domicflio e os Oltimos nao-chefes - o que sugere o enquadramento dos 
livres como os barbeiros estabelecidos e os escravos como ambulantes. 
Estes polivalentes profissionais concentravam-se e, tudo indica, trabalhavam 
no espago urbano. Predominavam os barbeiros casados. 
Todos os barbeiros eram negros, sendo que a maior parte nascida na Africa, e 
quase todos idosos. Considerando que o unico barbeiro adulto — no caso corn 
20 anos — era africano, as evidencias revelam que os individuos que exerciam 
estaocupagao traziam de seu continents de origem conhecimentos ou, pelo menos, 
habilidades a ela relacionados. No Municfpio de Sabara existiam 4 barbeiros. 

BOTICARIO - [sm] [A forma apotecayro XV, do latim apothecarius] Proprietario ou 
administrador de botica [1712-1975 (8)] 0 "0 que prepara os remedios e avia 
as receitas". CA [1712-1975 (8)] e "Que vende simplices, drogas e pre-
paragbes medicinaes". FC [1712-1975 (8)] 0 "Pharmaceutico" FC [1836-1975 
(8)] o "Farmaceutico autorizado legalmente para ter ou administrar botica". 
LF [1825-1939 (3)]. 0 Fontes: RB, AM, DJ, FC, DV, CA, CF, ML, GE, LF, ABH. 

LuccoCk: "De acordo corn as leis coloniais de Portugal, por essa epoca em 
piano vigor, os boticarios eram obrigados a ter sObre o balcao dois velhos 
livros de receitas, a que deviam seguir sem vacilar. Cifrava-se seu officio em 
diagnosticar a molestia, pois que os sabios de Lisboa, dois seculos antes, ja 
haviam estabelecido a maneira invariavel de as curar". [JL, p.120, RJ]. 
Variantes e Associacoes: na botica • -, cultura, mineragao e criagao • -, 
cultura, mineragao e criador de gado vacum e cavalar botica e cirurgia • -, 
criador, mineiro, lavrador e escrivao de juiz de paz. 
Dados Demograficos: Nas boticas, sempre situadas no espago urbano, 
trabalhavam exclusivamente homens livres. Eram adultos na sua maioria, mas 
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corn parcela consideravel de criangas. Francamente majoritarias entre os 
nao-chefes de domicilio, as criangas possivelmente desempenhavam a fun-
gao de ajudante/aprendiz. Entre os boticarios havia urn certo equilibrio entre 
solteiros e casados, bem como entre brancos e mestigos. 
Todos os boticarios chefes tinham escravos — media de 3 escravos por 
domicilio o que revela uma atividade rentavel e que colocava os individuos 
que a exerciam em posigao de destaque na escala social. 
No Municipio de Sabara existiam 7 boticarios. 

FAISCADOR - [sm] [Talvez provenha do cruzamento do latim favilla 'cinza quente' corn 

o germanico falaviska, forma faiscador 1803, a forma faisqueiro XVIII] Aquele "que 
busca palhetas ou faiscas de ouro no rebotalho das lavagens dos mineiros". 
FC [1831-1975 (13)] 0 "Homem, de ordinario pobrissimo, que faisca ouro nos 
residues das lavagens de cascalho" MS [1875] 0 Faisqueiro [1831-1975 (10)]. 

0 Fontes: AM, DJ, FC, DV, MS, CA, CF, ML, GE, PD, LF, BS, ABH. 

Gardner: "0 leito deste riacho consiste em uma especie de cascalho mole e 
dele a major parte da pobreza obtem essa subsistencia pela lavagem do ouro. 
A operagao chama-se mergulhar e os que trabalham desta maneira sao 
chamados faiscadores. Vao geralmente seminus e, depois de arrancarem as 
pedras maiores dos lugares escolhidos no leito da corrente, enchem a bateia 
de madeira corn areia e cascalho fine, que e lavado de mode peculiar, ate 
que todo e ouro em pe fique no fundo da vasilha donde e transferido para urn 
saquinho de couro que trazem suspensos a cintura: nao conseguem ganhar 
mais de urn xelim por dia". [GA, p.228, MG]. 

Saint-Hilaire: "Os residues das lavagens, conhecidos sob o nome de lava-
gens ou desmontes, encerram uma bem grande abundancia de particulas 
de ouro, e sae ainda lavadas e relavadas mil vezes por homens muito pobres 
para se poderem entregar a maiores trabalhos. Os que se ocupam corn essa 
especie de industria sae chamados faiscadores, provavelmente da palavra 
faisca, que quer dizer faulha". [SH1, p.115-116, MG]. 

Variantes e Associaoaes: - de ouro • faisqueira • lavador de ouro • criador 
e - • faiscar e criar sua vaquinha • lavoura e faiscar • - e cultura. 
Dados Demograficos: A faiscagao era uma atividade eminentemente rural. 
Em sua grande maioria, os individuos engajados nessa ocupagao eram homens 
livres e adultos; contudo, os idosos representavam parcela significativa, assim 
como eram escravos metade dos faiscadores que nao chefiavam domicilio. 
Se a condigao nao e suficiente para identificar o extrato social a que perten-
ciam, a cor nao deixa dUvidas: predominavam os crioulos, em menor grau os 
mestigos e africanos, seguidos de uma baixissima frequencia de brancos; se 
dentre os chefes de domicilios, crioulos e mestigos respondiam pela maioria 
esmagadora dos cases, entre os nao-chefes era marcante a predominancia 
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dos crioulos e africanos. 
Alern disso, a quase totalidade dos chefes de domicilio faiscadores nao 
possuia escravos, o que aponta para uma atividade pouco rentavel, capaz 
tao somente de contribuir para a sua sobrevivencia e de seus familiares. 
A faiscagao era exercida, sobretudo, por individuos solteiros, quase todos 
nao-chefes. Os casados predominavam entre os chefes. 
Os domicilios dos faiscadores caracterizavam-se por seu pequeno porte, 
corn media de 5 individuos, sendo que, no caso dos chefes a media caia para 
3. 0 que provavelmente explica estas medias é urn dos aspectos do exercicio 
da atividade: os faiscadores quando chefes quase que sempre exerciam 
isoladamente esta fungao, ao passo que parcela significativa dos faiscadores 
nao-chefes trabalhavam em grupos. 
No Municipio de Sabara existiam 83 faiscadores. 

FERREIRO - [sm] [Do latim ferrum -i, forma ferreiro mu "Official mecanico" DJ 
[1712-1871 (5)] e "Aquelle que trabalha em obras de ferro" CF [1712-1975 (12)] 

e "Vendedor de obras de erro" CA [ 1881-1939 (4)] to "0 que tern officina ou 
estabelecimento d'essas obras" CA [ 1881-1900?] 0 "Ferrageiro" CA [ 1881- 
1975 (5)]. 0 Fontes: RF, AM, DJ, FC, DV, CA, MS, CF, ML, GE, BS, LF, ABH. 

Pohl: "0 ferreiro, empregado para consertar as ferramentas, saiu pouco 
depois com todos os mineiros por nao receberem os seus salarios". [PO, p. 
309, MG]. 

Luccock: "Reina entre esses artifices uma divisao de trabalho que jamais 
encontrei nalguma outra parte do Brasil, por isso que as gentes que forjam 
as ferraduras nao fazem cravos (...) Em muitas da fazendas por que passa-
mos, observara eu a presenga de urn ferreiro a trabalhar, pondo-me assim a 
pensar que tais artesaos devessem existir em cada propriedade maior. Hoje, 
porem, fui desiludido, pois que, estando aqui a repousar, chegou urn ferreiro 
ambulante, tangendo a frente uma mula mein estourada a fume e carregada 
corn urn par de foles pequenos de ferrador, de urn lado, e do outro corn uma 
caixa de ferramentas; logo se entabolou neg6cio corn o dono da venda e 
abriu-se uma velha casinhola que continha uma forja de alvenaria. Dentro em 
pouco o homem havia ja montado seus foles e estabelecido sua oficina pelo 
prazo estipulado de catorze dias, ou mais, caso encontrasse o que fazer. Sua 
primeira tarefa consiste em limpar a propriedade de mato, transformando-o 
em carvao; enquanto isso se faz, corre pelas redondezas a nova da chegada 
ali de tao conspicuo artista". [JL, p.262-263, RJ]. 
Bernardo Guimardes: "Quando Afonso chegou a casa do ferreiro, estava Ole 
na tenda corn seu afilhado ocupados em forjar uma grossa alavanca. Calixto 
tocava o fole, enquanto Bueno corn os musculos e os bragos arregagados, 
amparado corn urn comprido avental de couro, que 'he descia do pescogo 
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ate abaixo dos joelhos, corn a tisnada catadura alagada em suor, empunhava 
a tenaz caldeando uma pesada barra de ferro em brasa. (...) - Pois aqui 
estamos as ordens, - e dizendo isto o velhote bronte agarrou corn a mao 
direita em urn pesado malho e corn a esquerda empunhando fortemente a 
tenaz arrancou do fogo a pesada barra de ferro e com rapido movimento a 
levou a bigorna. No mesmo instante Calixto, largando o fole, empunha outro 
martelo e comegam ambos o tan-tan-tan infernal das tendas de ferreiro. (...) 
Falando assim o velho levava outra vez o ferro a fornal ha e corn a chegadeira 
o cobria bem de brasas". [BG1, p. 251-252, MG]. 

Variantes e Associagoes: oficial de -• lida no -• em officio de 	e 
fabricante •- e manufator de ferro •- e fabricante de ferro •- e lavrador •- 
e roga • - e roceiro •- e lavoura •-, lavrador e criador • -, cultura, criageo e 
faz queijos • - e negociante • corn casa de molhados e •- e negOcio de venda 
• - e cozinheiro •- e oficial de justiga • - e vintanario •- e criador •- e 
carpinteiro • oficial de - e lavrador •- e carreiro • oficial de -, lavrador e 
telheiro •- e camarada • oficial de - e camarada • e tocador • - e ourives 
• - e jornaleiro. 
Dados Demograficos: As tendas de ferreiro distribuiam-se homogeneamen-
te pelos espagos urbano e rural, predominando ern termos relativos no Ultimo. 
Atividade masculina e quase que exclusivamente de livres, era exercida 
principalmente por individuos casados e adultos; entretanto, dentre os chefes 
de domicilio a parcela idosa era significativa e, no caso dos neo-chefes, os 
solteiros eram majoritarios. Officio tipicamente de mestigos; crioulos e brancos 
apareciam em segundo destaque. 
Os ferreiros quando chefes tendiam a nao ter escravos, e quando o tinham 
era em pequeno numero — a media de escravos nesses domicilios era 1. No 
caso dos ferreiros neo-chefes, onde parcela expressiva era composta de 
escravos, os domicilios eram de maior porte —media de 11 escravos e media 
geral de 17 individuos — e corn uma estrutura ocupacional bastante diversi-
ficada. Desta forma, configuram-se dois tipos basicos de ferreiros: aqueles 
que tern seu proprio estabelecimento, pequenas unidades baseadas no 
trabalho livre; e, aqueles vinculados ou subordinados a grandes unidades 
diversificadas, onde o officio de ferreiro convive corn outros oficios especiali-
zados e atividades neo-afins. 
No Municipio de Sabara existiam 165 ferreiros. 
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TROPEIRO - [sm] [Do fiancés Troupe] "Aquelle que conduz bestas de carga ou 
manadas de gado grosso, como cavallos, bois, etc". CF [1831-1939 (6)]. 

"Empresario de transportes" CA [1875-1939 (6)]. 0 "Pea° que ajuda a conduzir 
uma tropa ou que tem por profissao ser conductor de tropas" ML [1900?-1939] 

0 0 tropeiro pode conduzir e comercializar mercadorias de sua produgao 
e/ou animais de sua criagao; pode comprar, conduzir e revender generos e/ou 
animais de terceiros, ou ainda, simplesmente conduzir generos e/ou animais 
de terceiros. [1831-1975 (12)]. • "Recoveiro" FC [1836-1939 (6)]. 0 Fontes: AM, 

FC, DV, MS, CA, CF, ML, GE, PD, LF, BS, ABH. 

Saint-Hilaire: "SO se empregam bestas no transporte das mercadorias que 
saem da Provincia das Minas e das que os habitantes dessa provincia 
importam da capital. Da-se o nome de tropeiros aos homens que conduzem 
as caravanas de burros destinadas a empreender essas viagens e outras 
semelhantes. As tropas um pouco consideraveis sao divididas em lotes de 
sete animais, e cada um e confiado a guarda de um negro ou mulato que, 
caminhando na retaguarda dos cargueiros de que esta encarregado, os incita 
e dirige por meio de gritos ou por um assobio bastante brando. Costuma-se 
carregar cada besta corn oito arrobas (cerca de 120 quilos), e para nao 
feri-los, iguala-se a carga corn o major cuidado. Cada caravana que chega 
a um rancho ai toma o seu lugar; os animais sao logo descarregados; 
arruma-se as mercadorias corn ordem; cada animal recebe sua ragao de 
milho, levam-nos ao pasto, arranjam-se-Ihes as albardas, e se desentortam 
os cravos destinados a ferra-los. Enquanto isso o mais jovem da tropa vai 
buscar agua e lenha, acende o fogo, arma em redor tres bastoes que se unem 
superiormente, amarra-os, e suspende urn caldeirao na tripega, onde lode a 
cozinhar o feijao preto destinado ao jantar do dia e ao almogo do seguinte. 
Os tropeiros das diversas caravanas se aproximam uns dos outros, pbem-se 
a conversar, relatam suas viagens e aventuras amorosas, e, as vezes, um 
deles encanta o trabalho dos vizinhos tocando guitarra e cantando algumas 
arias brasileiras que tern tanta graga e dogura. Tudo se passa corn ordem, 
raramente discutem, e falam entre si corn uma delicadeza desconhecida na 
Europa entre homens de classe inferior. No dia seguinte levantam-se bem 
cedo, dao aos burros nova ragao de milho. Deixando o rancho, saudam os 
tropeiros que ainda al ficam; fazem nova caminhada de tres a quatro leguas, 
e chegam a outra estagao pelas duas ou tres horas da tarde". [sH1, p.40, MG]. 

Variantes e Associagaes: tern tropa • negocia corn suas tropas de generos 
da terra • conduz cargas corn seus cavalos • corn poucos cavalos conduzindo 
cachaga • em tropa • sua "tropasina" de cavalos • justo em tropa • ocupado na 
tropa • corn tropas • justo corn tropa di- do "O.R" • tropa • tropa no caminho • 
neg6cio de tropa no caminho do Rio de Janeiro • carrega efeito nos seus cavalos • 
corn tropa de seu pal • em tropa no caminho do Rio • corn tropa no caminho do Rio 
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• negociante de tropa • na tropa • carregando corn seus cavalos de aluguel 
• corn seus cavalos carregando cachaga • vive corn sua tropa no caminho 
do rio • de tropa • corn a tropa • corn a tropa do pai • anda corn o pai na tropa 
• corn a tropa do amo • carrega toucinho em suas bestas •- e lavrador • 
tropa e cultura • - e agricultor • vive de tropa e cultura • lavoura e usa conduzir 
cargas ern ALG.es  • tropa e roga • cultura de café, cana, mantimentos e tern 
tropa • agricultor e baldeia mantimentos para a I. C. do 0. P. corn seus burros 
• agricultor e tropeiro do CAM. do Rio • agricultor e tropeiro para o Rio 
agricultor e tropa para 0. P. • agricultor e tropa do 0. P. • roceiro e baldeador 
de mantimentos para a I. C. corn seus burros • vive de sua rota e baldeia 
mantimentos para a I. C. do 0. P. • agricultor e tropa para a corte • - e cirurgiao 
• - e feitor • negociante e •- loja e tropa • negociante de fazenda seca e 
molhados corn tropa no caminho do Rio • lavrador, e senhor de engenhos 
• criador, fazendeiro e •- criagao e tropa • lavrador, criador e 
Dados Demograficos: Ocupagao exercida em sua grande maioria por 
homens !lyres e adultos. Existia relativo equilibrio entre solteiros e casados, ainda 
que os primeiros predominassem; os casados eram a maior parte chefes, e 
os solteiros nao-chefes. Os tropeiros residiam, sobretudo, na area rural. 
Urn dos indicadores da posigao do tropeiro na escala social, era sua cor: o 
tuner() expressivo de brancos, a predominancia de mestigos e a insignifi-
cancia de crioulos/africanos insinuam uma posigao pelo menos intermediaria. 
Se a cor insinua, a posse de escravos e afirmativa: o tropeiro chefe, que na 
maior parte dos casos possufa escravos — em media 3, corn a media total 
do fogo de 7 individuos 	certamente ocupava posigao elevada na escala 
social. Por outro lado, o tropeiro que nao era chefe de domicilio encontrava-se, 
principalmente, em unidades diversificadas do ponto de vista da estrutura 
ocupacional; o numero medio de escravos, nestes casos, era 8, e a media 
geral era de 16 individuos. 
No Municipio de Sabara existiam 94 tropeiros. 
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Figura 1. Barbeiros Ambulantes 
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Figura 2. Loja de Barbeiros 
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Tabela 1 - fonte: anexo 1 

Anexo 1 
Dicionarios, enciclopedias, glossarios e vocabularios 

Apresentamos a seguir, em ordem cronolOgica, obedecendo a data da 
edicao, a relagao de dicionarios e enciclopedias da lingua portuguesa que 
estamos utilizando, bem como de alguns dos dicionarios especializados, glos-
sarios e vocabularios que temos em maos para consultas eventuais. A selegao 
dessas fontes resultou de extensivo e intensivo levantamento bibliografico nas 
bibliotecas e arquivos de Belo Horizonte, de indicagbes do bibliografo Helio 
Gravata e da professora Clara Grimaldi e, sobretudo, da leitura de urn tratado 
sobre dicionarios portugueses escrito pelo professor Gladstone Chaves de 
Melo. 18  Uma de nossas preocupagbes atuais, ja tendo uma selegao pronta das 
obras, e investir na biografia dos dicionaristas, pois acreditamos ser esse 
conhecimento util a nossa utilizacao das fontes. 

Primeira edicao de dicionarios e enciclopedias da lingua 
portuguesa 

1990 

1940 

1890 

1840 

1790 

1740 

1690 

0 

18 Poucos foram os estudiosos da lingua que se dedicaram a escrita de obras que tivessem por loco de 
analise os dicionarios da lingua portuguesa. Ap6s exaustivo levantamento bibliografico, contactamos 
apenas ties delas, a saber: MELO, Gladstone Chaves de. Dicionarios Portugueses. Rio de Janeiro. 
Servico de Documentacao do Ministario da Educagao e Saucle, 1947. TAUNAY, Affonso de E. Insuffi-
ciencia e Deficiencia dos Grandes Diccionarios Portuguezes. Tours: Imprimerie Arrault et Companhia, 
1928; DAUPIAS, Jorge Guimaraes. 0 Dicionario da Academia Brasileira. Lisboa: Livraria Classica 
Editora de A. M. Teixeira & C (Filhos), 1929. 
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Dicionarios e enciclopedias da lingua portuguesa 

RB 19  BLUTEAU, Rafael. Vocabulario Portuguez e Latino. Lisboa: Oficina de Pascoal da 
Sylva, Impressor de sua Magestade, 1712-1728. 

AM 	SILVA, Antonio Morais. Dicionario da Lingua Portugueza Composto pelo Padre 
Rafael Bluteau, Reformado e Acrescentado por Antonio de Moraes Silva. Lisboa: 
Oficina de Simao Tadeu Ferreira, 1789. (4 5 . Ed. 1831). 20  

DA 	Dlccionario da Lingoa Portugueza publicado pela Academia Real das Sciencias de 
Lisboa. Lisboa, Oficina da Academia Real de Sciencias de Lisboa, 1793. 

JV 	VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de. Elucidario das Palavras, Termos e Frases que 
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. 
Lisboa: Casa do editor A. J. Fernandes Lopes, 1798-1799 (2g. ed. 1865). 

DJ 	PEREIRA E SOUZA, Joaquim Jose Caetano. Diccionario Juridic°. Lisboa, 1825. 

FC 	CONSTANCIO, Francisco Solano. Novo Diccionario Critico e Etymologico da Lingua 
Portugueza. Paris, 1836. (85. ed. 1963). 

DV 	VIEIRA, Domingos. Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugue- 
za. Lisboa: Ernesto Chardon e Bartolomeu H. de Morais, 1871-1874. 

MS 	SOARES, Antonio Joaquim de Macedo. Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: MEC - Instituto Nacional do Livro, 1875-1888. (1954). 21  

CA 	AULETE, F. J. Caldas. Dicionario Contemporaneo da Lingua Portuguesa. Lisboa, 
1881. (25. ed. 1925). 

CF 	FIGUEIREDO, Candido. Novo dicionario da Lingua Portuguesa. Lisboa, 1899 (55. ed. 
1913). 

ML 	LEMOS, Maximiliano. Encyclopedia Portuguesa Illustrada: dicionario universal. 
Porto, [1900'1. 22  

GE 	Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro: Editora Ency- 
clopedia Ltda, 1935. 

PD 	Pequeno Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro/Sao Paulo: 
Civilizacao Brasileira, 1938. 

LF 	FREIRE Laudelino. Grande e Novissimo Dicionario da Lingua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: A Noite, 1939-1944. 

AMG MAGNE, Augusto. Dicionario da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: MEC-Instituto 
Nacional do Livro, 1950. 

ABH FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Novo Dicionario da Lingua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1975. (2 2. ed. 1986). 

19 As letras, em caixa alta, postas a esquerda das referencias bibliograficas correspondem aos c6digos 
que adotamos para cada uma das fontes. 0 mesmo se aplica aos anexos 2 e 3. 

20 Os dicionarios e enciclopedias da lingua portuguesa aqui apresentados encontram-se arrolados em 
ordem cronolOgica seguindo a sua 1a. edicao, a despeito de estarmos utilizando ou nao a referida edicao. 
Isso porque adotamos a premissa de que a base de urn dicionario, qualquer que seja ele, preserva-se 
de edicao para edicao, pelo menos enquanto seu autor estiver presente a elaboracao de cada nova 
edicao. 

21 0 dicionario de Macedo Soares, apesar de ter sido produzido de 1875 a 1888 s6 foi publicado em 1954. 
22 Nao sabemos ao certo a data da edicao dessa enciclopedia. Contudo, sabemos, a partir de informacees 

na obra de Alfonso Taunay, que essa enciclopedia foi produzida na primeira decada do seculo XX. 
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Dicionados especializados, glossarios e vocabulados 

BS 	SOUZA, Bernardino Jose de. Dicionario da Terra e da Gente do Brasil. zP ed. Sao 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939. 

DE 	CUNHA, AntOrli° Geraldo da. Dicionario Etimologic° Nova Fronteira da Lingua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. (2g. ed. 1986). 

VC 	LESSA, Clado Ribeiro. Vocabulario da Caca. . Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1944. 

VB 	SOUZA, Bernardino Jose de. Vocabulario do carro-de-bois. Revista Brasileira de 
Filosofia. Rio de Janeiro: Livraria Acadernica, 1959. (v. 5, t. I e II). 

EB 	PEDROSA, Pe. Petronillo. Engenho Bangue. Nazare da Mata: FESP/ Universidade de 
Pernambuco, 1977. p. 87-92 (glossario). 

AC 	Almanaque da Cachaca. Belo Horizonte, 1990-1991. p. 147-150 (glossario). 

CO 	CANABRAVA, Alice P. Vocabularios e expressOes usadas em Cultura e Opulencia. 
ANTONIL, Andre Joao. Cultura e Opulencia. Sao Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1967. p. 113-123. 

EM 	CAMPOLINA, Alda Maria et al. Cadernos do Arquivo - Escravidao em Minas Gerais. 
Belo Horizonte: Arquivo %Ulm Mineiro, 1988. p. 143-146 (glossario). 

VAI 	VASCONCELOS, Agripa. Chica que manda. Belo Horizonte: Itatiaia, 1966. p. 378-390 
(elucidario). 

VA2 	 . A vida em flor de Dona Bela. Belo Horizonte: Itatiaia, 1966. p. 
448-461. (elucidario). 

VA3 	 . Chico Rei. Belo Horizonte: ltatiaia, 1966. p. 240-246 (elucidario). 

VA4 	 . Fome em Canal Belo Horizonte: ltatiaia, 1966. p. 245-246 (elucida- 
rio). 

VA5 	 . Sinha Braba. Belo Horizonte: Itatiaia, 1966. p. 360-371 (elucidario). 

VA6 	 . Gongo Soco. Belo Horizonte: Itatiaia, 1966. p. 373-388 (elucidario). 

188 



Anexo 2 
Relatos de viagens 

A selegao dos relatos de viajantes que percorreram Minas Gerais a serem 
utilizados foi feita entre as obras inventariadas pelo bibliOgrafolio Gravata. 23 

 Pretende-se, corn o transcorrer dos trabalhos, esgotar as possibilidades dos 
viajantes para Minas. 

Entretanto, a consulta nao se limitary aos relatos para Minas. Foram incor-
porados tambern relatos de viajantes que estiveram no Rio de Janeiro, 24  poden-
do ser acrescentadas tambern obras de viajantes que nao passaram por 
nenhuma das provincias citadas. Da mesma forma, utilizaremos relatos de 
viajantes brasileiros que ja estao sendo inventariados. 

Permanencia de viajantes estrangeiros 
no Brasil e em Minas Gerais 

♦ ♦ ♦  
865 

855 

845 

835 

825 

815 

sn5 

• 
• Entrada em Minas Gerais 

RI Saida de Minas Gerais 

A Referencia de Estada no Brasil 

7 

♦ 
• —♦ 

-0 A ♦ 
♦ 

A ♦ 
♦ ♦ • ♦ 

I 	 I .  t r 

II 

Tabela 2 - fonte: anexo 2. 

23 GRAVATA, Helio. Viajantes estrangeiros em Minas Gerais, 1809 a 1955. Contribuicao bibliografica. Minas 
Gerais. (Suplemento Literario). 10 out 70. Utilizamos como obras de apoio, nesta selegao, dois trabalhos 
que utilizaram exclusivarnente relatos de viagem como fontes, e corn Minas Gerais como cone espacial: 
GODOY, Marcelo Magalhaes. Vida economica mineira na perspectiva de viajantes estrangeiros. Belo 
Horizonte: UFMG, 1990. LEITE, Ilka Boaventura. Negros e viajantes estrangeiros em Minas Gerais no 
sec. XIX. Sao Paulo: FFLCH - USP, 1986 (tese de doutorado). 

24 Para tal incorporagao tomou-se como base a obra de LEITE, Miriam Moreira. A condicao feminina no 
Rio de Janeiro, sec. XIX: antologia de textos de viajantes estrangeiros. SP: Ed. Hucitec; EDUSP, 1993. 
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MA25  MAWE, John. Viagens ao interior do Brasil. Trad. de Selena Benevides Viana. Belo 
1809-10" 	Horizonte: Itatiaia; sao Paulo: EDUSP, 1978. 

ESW1 ESCHEWEGE, Wilhelm Ludivig Von. Journal von Brasileien oder Vermischte Nach- 
1811-21" 	richten dus Brasilien, auf uvissenschftlichen Reisen gesammelt von W. L. von 

Eschivege... Weimar, im Verlag des Gr. H. S. pr. Landes Industrie Comptoirs, 181. 
2v. 

ESW2 Diario de uma viagem do Rio de Janeiro a Vila Rica, na Capitania de Minas Gerais, 
1811-21 	no ano de 1811. Trad. LOcia F. Lahmeyer. Revista do Museu Paulista: SP, 1937.21 2 . 

v. 

ESW3 _. Pluto Brasiliensis. Trad. Domicio de F. Murta. s./ed. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: 
1811-21" 	EDUSP, 1979 (2v.). 

FR 	FREIREYSS, Georg Wilhelm. Viagem ao interior do Brasil. Trad. Alberto Lafgren. Belo 
1814-15* 	Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1982. 

MAX MAXIMILIAN, Prince of Wied-Newvied. Viagem ao Brasil. Trad. Edgard S. de Mendoga 
1815-17 	e Flavio P. de Figueiredo. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1989. 

SH1 	SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas provincias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
1816-22 " Trad. Vivaldi Moreira. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1975 

SH2 	Viagem pelo distrito dos dimantes e litoral do Brasil. Trad. Leonam de Azeredo 
1816-22* Penna. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1974 

SH3 	Viagem as nascentes do Rio Sao Francisco. Trad. Regina Regis Junqueira. Belo 
1816-22* 	Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1.975 

SH4 	Viagem a provincia de Goias. Trad. Regina R. Junqueira. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: 
1816-22 * EDUSP, 1975. 

SH5 	Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e Sao Paulo. Trad. Vivaldi 
1816-22 " 	Moreira.Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1974. 

DEB DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e historica ao Brasil. Trad. Sergio Milliet. 
1816-31 	35. ed. SP: Martins, 1954 (2v). 

JL 	LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e panes meridionais do Brasil. Trad. 
1817-18* 	de Milton da Silva Rodrigues. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1975. 

SM 	SPIX, Joham Baptist von & MARTIUS, Carl F P. von. Viagem pelo Brasil. Trad. Lucia 
1818* 	Furquim Lahmeyer. ‘P. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1981 (3v.) 

PO 	POHL, Joham Emanuel. Viagem no interior do Brasil. Trad. Milton Amado e Eugenio 
1818-21* Amado. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1976. 

CAL CALDCLEUGH, Alexander. Travels in South America, during the years 1819-20-21; 
1819-21 	containing an account of the presente state of Brazil, Buenos Ayres, and Chile. 

London, John Murray, 1825 (2v.). 

RW 	WALSH, Robert. Noticias do Brasil. Trad. Regina R. Junqueira. Belo Horizonte: Itatiaia; 
1828 	SP: EDUSP, 1985. 

DOB D'ORBIGNY, Alcide Dassalines. Viagem pitoresca atraves do Brasil. Trad. de David 
1833-34 * Jardim. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1976 

25 As datacOes sao referentes ao periodo de permanencia do viajante no Brasil. As datagOes dos relatos 
marcadas corn ( ) sao referentes ao periodo de permanencia em Minas Gerais. 
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BU 	BUNBURY, Charles J. F. Viagem de urn naturalista ingles ao Rio de Janeiro e Minas 
1834-35 * Gerais. Trad. Helena Garcia de Souza. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1981. 

RU 	RUGENDAS, Joao Mauricio. Viagem pitoresca atraves do Brasil. Trad. Sergio Milliet. 
1835 	82. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1979. 

KI 	KIDDER, Danil Parish. 0 Brasil e os brasileiros. Trad. Elias Dolianiti. Sao Paulo: 
1837-40 	Nacional, 1941 (2v.). 

GA 	GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil principalmente nas provincias do 
1840 " 

	

	Norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841. Trad. 
Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1975. 

SU 	SUZANNET, Comte de. 0 Brasil em 1845. Trad. Marcia de Moura Castro. RJ: Ed. da 
1845 	Casa do Estudante do Brasil, 1957. 

CAS CASTELNAU, Francis de . Expedicao as regi6es centrals da America do Sul. Trad. 
1850-57 	Oliverio M. de 0. Pinto. SP: Cia Ed. Nacional, 1949 (2v.). 

BUR BURMEISTER, Herman. Viagem ao Brasil atraves das provincias do Rio de Janeiro 
1853 	e Minas Gerais visando especialmente a histOria natural dos distritos auri-dia- 

mantiferos, acompanhado de urn mapa. Trad. de Manoel Salvaterra e Hubert 
Schoenfeldt. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1980. 

AV 	AVE-LALLEMANT, Robert. Viagem pelas provincias da Bahia, Pernambuco, Alagoas 
1859 	e Recife. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1975. 

AA 	AGASSIZ, Luiz & AGASSIZ, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil 1865-1866. Trad. de 
1865-66 	Joao Etienne Filho. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1975. 

RFB1 BURTON, Richard Francis. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. Trad. de David 
1868 	Jardim. Belo Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1976. 

RFB2 	Viagem de canoa de Sabara ao Oceano Atlantic°. Trad. de David Jardim. Belo 
1868 	Horizonte: Itatiaia; SP: EDUSP, 1977 

HA 	HARTT, Charles Frederick. Geologia e geografia fiSica do Brasil. Trad. Edgar S. de 
1865-78 	Mendota e Elias Dolianiti. SP: Cia Ed. Nacional, 1941. 
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Anexo 3 
Obras literarias 

Inicialmente o levantamento das obras literarias teve como requisito que 
tivessem sido publicadas no seculo XIX ou inicio do XX. Procuramos destacar 
as que fossem ambientadas em Minas Gerais, mas, em funcao do numero 
reduzido de obras por nos inventariadas, optamos por trabalhar tambem com 
obras cuja trama se desenvolvesse em outras provincias. Sendo assim, nossa 
relacao inicial arrolou os principais autores e obras da Literatura brasileira, indo 
do period() romantic° ate o pre-modernism°. 

Decididamente ambiciosa e a tarefa de analisar toda a producao literaria 
do seculo XIX. Contudo, percorrer as obras da narrativa ficcional mineira (como 
a de Bernardo Guimaraes e Julio Ribeiro), os literatos primorosos na reproducao 
de costumes (como Matins Pena e Manuel Antonio de Almeida), a prosa 
regionalista (como a de Franklin Tavora e Afonso Arinos de Melo Franco) e as 
principais expressOes literarias em geral (como Machado de Assis e Lima 
Barreto) e objetivo exequivel. Nesta direcao, ja pesquisamos algumas obras de 
diversos autores: Bernardo Guimaraes, Afonso Celso, Lindolfo Rocha, Arthur 
Lobo, Alio Ribeiro, Ciro Arno, Eduardo Friero, Jose de Alencar, Joaquim Manuel 
de Macedo, Alfredo D'Escragnolle Taunay, Vasconcelos Costa, Machado de 
Assis, Agripa Vasconcelos, Lima Barreto, Amadeu Queiroz, Abilio Barreto e 
Manuel Antonio de Almeida. 

BG1 	GUIMARAES, Bernardo. 0 garimpeiro. Sao Paulo: Atica, 1974 (sone Born Livro). 26  

Enderego para correspondencia: 
Rua Curitiba, 832, sala 1205 
Belo Horizonte/MG - CEP 30170-120 
Tel. (031) 271.6511 Ramal 252 

26 Emfuncaodaexigiiidadedoespabooptamosporcitartaosomenteautilizadanosverbetesapresentados. 
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