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LENÇÓIS TECIDOS POR HOMENS

GRAMÁTICA SOCIAL DE UMA VILA BAIANA NO SÉCULO XIX

Glaybson Guedes Barboza da Silva1

RESUMO

Na segunda metade do século XIX, em meio ao cenário calamitoso que se instaurou na Província 
da Bahia, resultado direto das sucessivas secas, do enfraquecimento da economia do açúcar e 
das epidemias de febre amarela e cólera, as Lavras diamantinas emergiram como uma espécie 
de eldorado para a salvação de muitos miseráveis. Marcharam para ali, sobretudo para a cidade 
dos Lençóis – centro administrativo e econômico da mineração do diamante – muitos desses 
pobres e também um grande volume de trabalhadores das Províncias contiguas que agonizavam 
com problemas semelhantes. 

O contingente migrante era composto, sobretudo por homens livres que, fugindo de inserções 
marginais possíveis no mercado de trabalho da época, buscavam em Lençóis enriquecimento e 
melhores  condições  de  vida.  Assim,  esses  homens  colaboraram  para  a  construção  de 
comunidades  baseadas  nos  costumes  das  camadas  populares,  fortemente  influenciadas  pela 
supervalorização da força e da virilidade desses sujeitos. A medida que as cidades se expandiam, 
se tornavam áreas férteis para a performance da masculinidade, pois os bares, os bordeis, as 
mercearias e as ruas eram palcos valiosos para as demonstrações de virilidade.

Diante disso, propomos nesse estudo perceber as influências do androcentrismo na constituição 
material e imaginária da cidade de Lençóis na segunda metade do século XIX. Consideramos que 
a cidade adquiriu uma gramática social masculina que pode ser compreendida através de relatos 
memorialísticos e documentos judiciais da época – documentos que testemunham que a cidade, 
assim como os sujeitos, é tecida através de negociações subjetivas. 

Palavras-chave: Bahia; Século XIX; Garimpo; Masculinidade

Na segunda metade do século XIX Lençóis foi palco de muitos conflitos entre homens. Essas 
situações dificilmente tinham um desfecho pacífico. Não raro uma das partes saía de cena morta 
ou gravemente ferida – quando não, ambas. Houve também aquelas situações que não passaram 
de “barulhos”  – desentendimentos  sem maiores conseqüências,  que se esvaiam junto  com a 
aguardente  da  garrafa  compartilhada  no  balcão  do bar.   As  tensões  mais  frívolas  raramente 
acabavam intermediadas pela precária Justiça local.

Eram os homicídios – ou as tentativas de fazê-lo –, as lesões corporais e os furtos, os crimes que 
mais preocupavam as autoridades judiciais lençoisenses. Alguns desses crimes resultaram em 
processos, que hoje, compõem uma massa documental capaz de nos esclarecer muito da vida 
nos Lençóis oitocentistas. Assim sendo, nos apropriando dos vestígios desse tempo presentes em 
tais fontes, neste trabalho tentaremos entender as relações entre a urbanidade e os homens que 
afluíram para os garimpos dali. 

1 Mestrando em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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No panorama dos processos-crimes podemos vislumbrar uma espécie de perfil desses sujeitos. A 
partir da observação das descrições de vítimas, réus e testemunhas que elencam alguns desses 
documentos que sobreviveram ao tempo e que atualmente integram o acervo do Arquivo Público 
do Estado da Bahia (APEB), os homens a quem nos apresentamos eram relativamente jovens, a 
maioria menores de 30 anos que representavam 56,2% da amostra. Não obstante, eram ainda 
mais abundantes aqueles com idades entre os 18 e os 25 anos (34,8%). 

Esses homens “jovens” eram, em sua maioria, “de cor”. Embora “qualificação” desses indivíduos 
só apareça em 32% dos casos da amostra, notamos que, desse total, 61% era composto por 
“crioulos”, “mulatos”, “pardos” e “pretos”. Essas proporções compunham um quadro étnico-racial 
bastante  semelhante  ao  que  vigorava  na  “Cidade  da  Bahia”  durante  os  1800.  Segundo  as 
estimativas de João José Reis (2003, p. 24), em 1835, somando-se livres e escravizados, a “gente 
de  cor”  representava a  esmagadora  maioria  da  população  soteropolitana  –  aproximadamente 
72%. 

Embora  Reis  (2003)  nos  lembre  que  suas  projeções  acerca  da  distribuição  étnico-racial  da 
população de Salvador são estrapolações dos números do censo de 1775, essa parecia ser uma 
realidade  bastante sensível  aos  olhos  que testemunharam aquele  tempo.  Na ocasião da sua 
segunda visita à Cidade da Bahia, em 1859, o médico alemão Robert Avé-Lallemant (1961, p. 20) 
em 1859, anotou em seu diário de viagem: 

Quando se desembarca na Bahia, o povo que se movimenta nas ruas corresponde 
perfeitamente à confusão das casas e vielas. De feito, poucas cidades pode haver 
tão originalmente povoadas como a Bahia. Se não soubesse que ela fica no Brasil, 
poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação, por uma capital africana, residência do 
poderoso príncipe negro, na qual passa inteiramente despercebida uma população 
de forasteiros  brancos  puros.  Tudo  parece  negro:  negros  na praia,  negros  na 
cidade, negros na parte baixa, negros nos bairros altos.  Tudo que corre,  grita, 
trabalha,  tudo que transporta e carrega é negro; até os cavalos dos carros na 
Bahia são negros. 

Nessa visão, a idéia de que “o povo que se movimenta nas ruas corresponde perfeitamente à 
confusão das casas e vielas” pronuncia uma perspectiva social que entrelaça a materialidade da 
cidade às vivências dessa gente de cor que inundava as ruas. Assim, mesmo afirmando pouco 
mais abaixo,  em seu texto, que “(...)  não quero empregar a palavra desmoralização,  a que a 
classe dos negros deu origem”, Avé-Lallemant (1961, p. 23), admite que “essas múltiplas figuras 
de negros, modificando-se e movimentando-se misturadas, é que dão á cidade êsse tom africano 
e constituem, por certo, o seu lado mais sombrio, o seu lado escuro”. 

Mais que as cargas que chegavam aos portos e os tabuleiros de quitutes sobre suas cabeças, 
esses homens e mulheres de cor carregavam consigo, permanentemente – inscrito na pele – o 
estigma  da  degeneração  moral  produzido  pelo  pensamento  médico-acadêmico  europeu, 
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notavelmente representado por  Avé-Lallemant.  2 Os apontamentos de Avé-Lallemant  parecem 
exprimir o receio de que as ‘sombras’ e a ‘escuridão’ da moral da gente de cor que abundava na 
Bahia suprimissem a luz do pensamento ilustrado do velho mundo que tentava se instalar por 
essa terra tão negra. 

No sentido da abundância dos negros e mestiços, uma Salvador semelhante descrita por Avé-
Lallemant foi esboçada por Kátia Mattoso em seu estudo basilar Bahia, século XIX: uma província  
no império (1992). Para a autora, “[n]ão há dúvida de que, na cidade, a população de cor era mais 
numerosa que a branca” (p.123), e vai além. A autora defende que essa distribuição étnico-racial 
estava configurada por toda a Bahia, logrando pouco sucesso as tentativas de branqueamento 
que se empreenderam desde os tempos coloniais. Apoiada nos censos de 1808 e 1872, Mattoso 
confia que, no período entre essas duas contagens, a população “de cor” na Bahia oscilou entre 
78 e 72%.

No caso dos Lençóis, a proporção da população de cor era bastante semelhante à proposta acima 
por Mattoso.  Segundo o  Recenseamento do Brazil  em 1872,  a população lençoisense era de 
22.055 habitantes livres e 1.853 escravizados. Nesse universo, compunham o grupo dos não-
brancos – somados livres e cativos – 18.565 habitantes, valor que representava uma fatia de 
76,8% do total da população local. Três anos mais tarde, Jesuíno Ferreira (1875, 36 – 37) nos 
seus apontamentos sobre a Bahia indicou números de uma população negra e mestiça residente 
nos Lençóis um pouco menor (18.398), mas que permanecia estatisticamente estável (76,9%). 

Essa abundância de gente de cor na região dos Lençóis parece ter sido uma constante durante 
todo o século XIX. No raiar dos anos 1820, os naturalistas Spix e Martius (1928, p. 31), enquanto 
estiveram instalados em Rio de Contas já tinham notado quanto àquela população que “[e]ntre 
elles  raramente se encontra um branco de pura origem européia;  muitos são mulatos;  outros 
demonstram pela côr mais clara do rosto e pelos cabellos lisos a origem mixta de indígenas e 
brancos”. 

Em sentido semelhante, quando da sua viagem à Chapada diamantina no alvorecer da década de 
1880,  o  engenheiro  Teodoro  Sampaio  (2002,  p.  242)  também  notou  que  naquela  região 
predominava o “elemento mestiço”.As ilações de Spix e Martius (1928) e Teodoro Sampaio (2002) 
semelhantes  às  de  Avé-Lallemant  para  a  Capital  da  Província,  nos  conduz  a  pensar  que  a 
formação dos centros urbanos chapadenses contava com profundas interferências dos modos de 
vida das camadas de cor. 

Inferimos que, nesse processo, a condição social dos sujeitos era um dos fatores mais relevantes. 
Ao cotejar os números da população escrava às porcentagens de gente de cor citadas acima – 
que  representam  a  soma  entre  cativos  e  livres  classificados  como  pretos  ou  mestiços  –, 
percebemos que o número de livres não-brancos era bastante significativo. Buscamos sintetizar 
esse cenário nos números da tabela abaixo:

2 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Quem pariu e bateu, que balance!: mundos femininos, maternidade e 
pobreza : Salvador, 1890-1940. Salvador: Centro de Estudos Baianos ; EDUFBA, 2003; SCHWARCZ, Lilia 
Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo, SP: 
Companhia das Letras, 1993.
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TABELA 1: LIVRES E ESCRAVOS NA POPULAÇÃO DE LENÇÓIS (1870; 1872).

REGIÃO LOCAL

1870 1872

Livres Escravos
% 

escravos Livres Escravos
% 

escravos

Capital Salvador 61198 16488 21,2 119441 16468 12,1

Recôncavo

Cachoeira 57700 15020 20,7 72834 15647 17,7

Itaparica 7542 910 10,8 6325 3292 34,2

Maragogipe 34043 5673 14,3 41375 5289 11,3

Sto. Amaro 45000 32000 41,6 47362 10620 18,3

Chapada 
Diamantina 

Barra do Rio de 
Contas

6706 952 12,4 31102 510 1,6

Caetité 67380 3200 4,5 31346 3292 9,5

Chique-chique 13400 456 3,3 14317 1429 9,1

Impªl Vila da Vitória 11619 1846 13,7 17510 1817 9,4

Jacobina 11500 800 6,5 17327 1255 6,8

Lençóis 10759 1279 10,6 22065 1858 7,8

Sta. Isabel do 
Paraguaçu

17680 1945 9,9 23183 3476 13,0

Urubú 13126 1033 7,3 17830 944 5,0

Vila das Minas do 
Rio de Contas

38302 5482 12,5 50626 8978 15,1

Fontes: APEB; Quadro da população livre e escrava da Provincia da Bahia. Seção: Colonial, Série: Censos, 
Maço: 1600; IBGE; Rescenseamento do Brazil em 1872. (Grifo nosso). 

A partir da tabela acima notamos que, em 1870, nos casos em que ocorreram participações mais 
expressivas de contingentes escravizados na composição demográfica da Chapada Diamantina, 
esses valores eram semelhantes aos menores encontrados na zona litorânea da Bahia, mas sem 
grandes disparidades. Em 1872 as diferenças parecem se tornar ainda mais tênues, revelando 
uma tendência de decréscimo proporcional de cativos em relação aos livres nessas regiões, com 
o aparecimento de alguns pontos de variação em sentido inverso.

No estudo econômico sobre as lavras diamantinas publicado pela Secretaria do Planejamento, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (SEPLANTEC) em 1978, o sociólogo Gustavo Falcón (1978, p. 
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115)  considera  que,  esse  fenômeno,  foi  engendrado  no  bojo  da  crise  econômica  que  se 
configurou a partir  do fim do tráfico de escravos em 1850.  A referida decadência  do sistema 
produtivo apoiado no trabalho cativo significou, para o autor, o principal impulso para que a mão-
de-obra livre adquirisse maior relevância naquele cenário.

Perspectiva  semelhante  é  defendida  por  Erivaldo  Fagundes  Neves  (2008)  em  sua  pesquisa 
pioneira sobre a escravidão no alto sertão da Bahia. Para o autor, após o fim do tráfico houve um 
esvaziamento dos contingentes cativos do nordeste.  Os mancípios seguiram, em sua maioria, 
para o as fazendas de café do sudeste, como comenta.

A partir da década de 1850, a escravidão entrou em “rápido declínio no Nordeste” 
e nas “outras regiões exportadoras de escravos”, mas permaneceu fortalecida nas 
províncias cafeeiras que os importavam. Esse tráfico interno manteve-se muito 
intenso até a promulgação da Lei Imperial nº 3.270, de 28 de setembro de 1885, 
que declarou o domicilio do escravo “intransferível para província diversa” da qual 
estivesse matriculado. A intensidade dessa remoção levou o governo da Bahia, na 
tentativa de evitar a escassez de mão-de-obra, estabelecer em 1853 uma taxa de 
80 mil réis sobre cada escravo exportado, e aumentá-la posteriormente para 200 
mil réis (NEVES, 2008, P. 282). 

Diante disso, entendemos que, embora fosse interesse da província conservar certa margem de 
contingente cativo em sua cadeia produtiva, os incentivos ao tráfico propalados pelas províncias 
cafeicultoras conjugados ao paulatino enfraquecimento econômico da Bahia, se converteram em 
fortes desagregadores dos plantéis chapandeses.  

Nesse ínterim, para apoiar suas proposições acerca da predominância da mão-de-obra livre nos 
garimpos de diamante, Falcón, citando as memórias de Gustavo Adolpho de Menezes sobre a 
região, lembra que, no ano fiscal de 1862 – 63 havia na Chapada Diamantina seis companhias 
mineradoras em atividade, contando cada uma em média com 100 empregados cada uma, além 
de 821 trabalhadores autônomos contra apenas 132 escravos.  

Gustavo  Falcón  (1978,  p.  114)  aponta  ainda  que,  ao  longo  do  século  XIX,  algumas 
medidas foram paulatinamente atraindo para ali contingentes livres ainda maiores. Os principais 
atos para alavancar esse processo foram, ainda segundo o autor, o fim do monopólio Real em 
1832 e a regulamentação de cessão de largas faixas de terra – entre 200 e 5.000 hectares – para 
mineração por até 50 anos, bem como a liberação do subsolo para a exploração por estrangeiros 
em 1867. 

Contudo, esse último ato governamental parece ter ratificado uma prática preexistente. Em 
um Balanço dos debitos dos colonos allemães engajados da Imperial Companhia Metallurgica do 
Assuruá remetido à Presidência da Província em 13 de maio de 1860, o gerente Manoel da Silva 
Vianna  arrolou  66  empregados  alemães  com  os  quais  a  Companhia  tinha  uma  dívida  de 
19:351$828.3 

3 APEB.  Seção:  Colonial;  Série:  Correspondências  recebidas  das  Câmaras  das  vilas;  Maço:  1340; 
Documentos: 3 – 4. 
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A idéia de uma população majoritariamente livre se une ao perfil que viemos traçando até 
aqui.  Em  suma,  consideramos  que,  entre  os  habitantes  dos  Lençóis  oitocentistas,  era  mais 
comum  encontrarmos  homens  “jovens”,  livres  e  mestiços.  Indivíduos  que,  como  apontam  as 
fontes censitárias, parecem também ter predominado numericamente sobre as mulheres. 

Entre a população lençoisense os homens parecem ter sido maioria.  O censo de 1872 
apontou que 54,4% dos habitantes eram do sexo masculino. Três anos após a divulgação desses 
dados, Jesuíno Ferreira (1875) apontou que essa proporção permanecia inalterada, conservando-
se os mesmos valores percentuais. Contudo, esses valores apresentavam variações significativas 
quando elencavam as categorias étnico-raciais dos sujeitos.

Como Ferreira (1875) não apresenta as clivagens de qualificação por cor em relação aos 
sexos, utilizaremos para cotejar tais dados apenas o censo de 1872 – única fonte encontrada em 
que tais informações estão discriminadas. Tal censo apontou que, entre os brancos a diferença 
entre homens e mulheres era bastante tímida: apontou-se um déficit de apenas 147 mulheres em 
relação aos 2.845 homens vivendo nos Lençóis. Entre negros e mestiços a diferença era quase 
onze vezes maior.

No conjunto dos não-brancos livres, a população masculina contava com uma vantagem 
de 1.600 indivíduos em relação a feminina. Eram 9.056 homens contra 7.456 mulheres. Todavia, 
proporcionalmente,  essa  distribuição  dos  sexos  nesse  segmento  da  população  era  bastante 
semelhante ao índice geral. Entre a gente de cor os homens contavam 54,8% do total –  uma 
diferença de apenas 0,4% em relação aos brancos. Tais proporções só tiveram maior disparidade 
quando cotejamos a parcela de cativos dali.

Entre os escravizados a parcela masculina representava 60,1% do total, seguindo uma 
tendência  de  preferência  da  mão-de-obra  masculina,  como  apontado  no  censo  de  1872. 
Entretanto, as dinâmicas das ocupações desses sujeitos nos levam a crer que, a predominância 
dos homens em números censitários pode ter sido sentida, no bojo da urbanidade lençoisense, de 
uma maneira menos talhante que a imaginada por uma análise apressada dessas informações. 

Para burilar tais dados, retornaremos ao quadro encontrado entre os sujeitos envolvidos 
nos processos-crimes. Entre esses indivíduos, o grupo daqueles que declararam viver da cata do 
diamante representava 38,4%. Seguindo-os nessa escala  estavam os comerciantes,  contando 
19,6%,  e  os  lavradores  que  representavam 15,2% desse  universo.  O restante  da  população 
masculina  encontrava-se  pulverizada  em outras  ocupações  como ourives  alfaiate,  carpinteiro, 
ferreiro e sapateiro, importando cada uma em valores que oscilavam entre 0,9 e 2,7% do total dos 
envolvidos nos processos. Vale lembrar ainda que, a declaração de ocupação em um ofício não 
entravava algumas experiências no garimpo. 

Embora tais proporções tenham sido construídas considerando-se apenas as ocupações 
principais  declaradas pelos sujeitos,  percebemos que esses assumem em suas falas algumas 
incursões nas frentes de mineração, como disseram as testemunhas do processo que acusava 
José Aniceto de tentativa de homicídio contra Antônio Pereira em 1850.4 O pernambucano Antonio 
Nicolau,  branco,  com idade  de  19  anos  declarou  que  vivia  ali  do  seu  trabalho  de  seleiro  e 

4 APEB, Seção: Judiciário (crimes); Série: Tentativa de homicídio; Estante:4; Caixa: 114; Documento: 16.
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momentaneamente de garimpo. Da mesma maneira, o pardo Manoel Joaquim de Sá, disse que 
sustentava  a  si  e  a  sua  família  como  lavrador,  e  ocasionalmente,  com  as  rendas  de  sua 
mineração. 

Diante disso,  podemos perceber que a quantidade de braços no garimpo era variante, 
englobando  uma  parcela  significativa  de  homens  o  que,  em  alguma  medida,  implicava  um 
deslocamento desses sujeitos para as adjacências da vila dos Lençóis. Concorria para isso, entre 
diferentes fatores relacionados majoritariamente à perseguição das zonas nas quais o diamante 
era  mais  abundante,  as  interdições  da  municipalidade  à  exploração  da terra  nas  áreas  mais 
próximas ao centro urbano. 

A primeira versão das  Posturas Municipais dos Lençóis, editada pela Câmara em 1858, criava 
uma série de obrigações – traduzidas na vida prática desses garimpeiros como impedimentos aos 
seus  trabalhos  –  que  deveriam  ser  cumpridas  por  aqueles  que  quisessem  garimpar  nas 
proximidades  da  cidade  e  nos  lugares  por  onde,  porventura,  circulassem  mais  pessoas. 
Concernente  a  isso,  o  Art.  19º  dizia  que  “[o]s  mineiros  sao  obrigados  a  prevenir  todos  os 
inconvenientes de viação publica fazendo estivas ou pequenas pontes pelas estradas por onde 
passarem seos serviços: sob pena de 30$rs ou 15 dias de prisão;o duplo na reincidência”.5 

Na segunda versão das Posturas, datada de 1860 as preocupações dos vereadores quanto a isso 
se tornaram mais explicitas. Acrescentou-se ao texto do artigo que tal medida se fazia para “[...] 
não ser impedido o transito  publico,  como tambem nos limites ou seos garimpos prevenir  os 
atoleiros”, e conservaram-se as mesmas penas.6 Enquanto que, cinco anos depois, na aprovação 
da terceira versão de tais medidas, a multa fora reduzida para 25$rs, mas acrescentava-se o risco 
de o infrator ter seu garimpo embargado pela municipalidade, caso se recusasse a pagar a multa 
e a adequar seu espaço de trabalho aos ditames municipais.7 

Acompanhavam  essas  disposições  municipais  ainda  algumas  regulamentações  aos  métodos 
utilizados para alcançar o diamante. O principal deles, o “tiro de broca”, que consistia em abrir 
com uma ferramenta metálica um orifício para preencher com explosivo e fragmentar as pedras 
mais  volumosas  (GONÇALVES,  1984),  fora  alvo  de  regulação  municipal  nas  quatro  versões 
(1858, 1860, 1865 e 1870) do Código de Posturas lençoisense a que tivemos acesso.8 Na versão 
de 1865 o Artigo 26 regia:

É prohibido, sem licença da Camara, pela qual se pagará a quantia de 2$rs dos 
tiros de broca, nas immediações da Cidade e Povoações e taes licenças se não 
conssederão  em lugar/  que  possão  os  tiros  offender  as  casas,  moradores  ou 
transeuntes, pena de 20$rs e/ do duplo nas reincidencias.

5 APEB; Seção: Colonial; Série: Posturas; Livro: 858. 
6 APEB; Seção: Colonial; Série: Posturas; Livro: 858.
7 APEB; Seção: Colonial; Série: Posturas; Livro: 858.  
8 APEB; Seção: Colonial; Série: Posturas; Livro: 858.
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As condições para o trabalho no garimpo impostas pela municipalidade poderia ser proibitiva para 
muitos daqueles que, buscando a sorte nos garimpos, chegavam naquelas paragens sem nenhum 
dinheiro, contando apenas com a possibilidade de um eventual crédito. Assim, uma maneira de 
escapar desse cerco era se ocupar nas lavras que circundavam a vila.  Esses deslocamentos 
criaram uma dinâmica que transformou Lençóis no centro dos negócios dos diamantes que se 
encontravam em um raio bastante extenso. 

Teodoro Sampaio (2002, p. 262 – 263) dimensiona com mais precisão a extensão dos garimpos 
nos arredores dos Lençóis. O engenheiro diz:

No vale do rio São José, próximo de cujas cabeceiras se formou a considerável 
cidade  dos  Lençóis,  dez  léguas  ao  norte  de  Santa  Isabel,  a  mineração  dos 
diamantes tomou um impulso prodigioso. Nos pequenos afluentes da direita, que 
descem da serra denominada dos Lençóis, como nos córregos do Roncador das 
Bicas,  Caldeirões,  Capivaras,  Ribeirão  do  Inferno  e  dos  Lençóis,  se  fizeram 
abundantíssimas lavras, as quais se estenderam por pontos ainda mais distantes, 
pelo leiro do rio Cochó ou Santo Antônio, em direção ao norte. 

No lugar Licurioba, légua e meia para o norte da cidade dos Lençóis, no leito do rio 
Santo  Antônio,  o  diamante  torna  a  ser  encontrado  em abundância  em poços, 
colhendo-se de mergulho como no Mucujê e no Paraguaçu. Na  Pedra Cravada, 
quatro léguas ao norte dos Lençóis, na Parnaíba, à margem esquerda di rio Utinga 
a cerca de três léguas para o nordeste da localidade precedente; nas  Aroeiras, 
junto à serra do mesmo nomes, que é um prolongamento da serra do Sincorá. 
Cerca de sete léguas para o noroeste de Parnaíba, vizinhando-se já da Chapada 
Velha, que fica para Oeste oito léguas; em Santo Antônio do Açuruá, trinta léguas 
da Chapada Velha para o noroeste, e distante das margens do S. Francisco cerca 
de doze, lavrou-se em todos estes lugares o diamante em larga escala.

A  parir  das  anotações  de  Sampaio  (2002)  podemos  notar  que  eram  bastante  variadas  as 
localizações dos garimpos que se conectavam aos Lençóis. Tal perspectiva parece assinalar uma 
constante variação da população masculina, pois, assim como apontado mais acima, uma parcela 
significativa desse contingente estava diretamente ligada à cata do diamante, o que nos leva a 
identificá-la como uma massa em movimento – num constante ir  e vir  entre os garimpos e a 
cidade.

Entretanto, se cotejarmos as distâncias expostas logo acima por Teodoro Sampaio (2002) com os 
valores da tabela de pesos e medidas adotada por B. J. Barickman (2003, p. 23 – 24) em seu 
estudo  sobre  o  Recôncavo  baiano  entre  1780  e  1860,  notaremos  que  as  distâncias  que 
separavam as lavras e a cidade eram proibitivas para um trânsito diário entre esses dois espaços. 
Uma légua, segundo Barickman, importava um intervalo que variava entre 5.5 e 6,6 km. 

A partir daí, os garimpos citados por Sampaio (2002) poderiam distar de 8,2 a 198 km do centro 
dos Lençóis. Mais próximas da urbanidade lençoisense estavam as lavras do Lapão e do Barro 
Branco, que se situavam a cerca de dois quilômetros do centro da cidade. Todavia, como notou o 
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viajante francês Henri Babinski (1897) ainda em 1891, quando da sua visita a região, a ligação 
entre esses lugares era feita através de mulas por caminhos precários.

 Babinski (1897, p. 17) anotou: “Elle sont reliés à la ville de Lençoes par um très mauvais chemin  
muletier de 2 kilomètres de longueur environ”. Com isso, inferimos que até as pequenas distâncias 
poderiam ser bastante difíceis de serem vencidas, concorrendo para a timidez da intensidade do 
tráfego entre  aqueles  lugares.  Babinski  (1897,  p.  18)  lembra ainda  que,  não obstante,  esses 
lugares se situavam a uma altitude de 200 metros, fator que concorria para ampliar as dificuldades 
do trânsito entre a cidade e a serra. 

A partir desse prisma podemos considerar os períodos afastados da cidade, provavelmente, se 
prolongavam  por  dias,  semanas  e  até  meses.  Na  sua  descrição  dos  modos  de  vida  dos 
garimpeiros,  Maria  Salete  Petroni  de  Castro  Gonçalves  (1984)  considera  que,  somada  às 
distâncias, a incerteza da mineração condicionava também o tempo em que os garimpeiros se 
deteriam longe da cidade. A autora comenta: “Ele [o garimpeiro] sabe que o garimpo é incerto, 
não dá segurança; ele pode ficar infusado, passar meses, até um ano, sem pegar uma pedra 
sequer” (1984, p. 218). A presença desses sujeitos é notada com mais freqüência apenas quando 
a frente de trabalho é próxima da cidade. 

A memória dessas ausências parece ser conservada na obra de Lindolfo Rocha. Em um trecho de 
Maria  Dusá (1978),  emblemático  nesse sentido,  o  autor  constrói  a  trajetória  João Felipe,  um 
sertanejo que, fugindo do flagelo da seca, instalou-se nas Lavras de diamante e ali se dedicou a 
mineração. Narrando sua história ao tropeiro Ricardo Brandão, João Felipe diz:

Eu fui criado no trabalho. Antes da fome, eu tinha minha criaçãozinha, minha roça 
e, como pobre, sustentava a família. Quando arrojou a seca, vendi tudo pra [sic.] 
comer.  Quando  não  pude  mais,  saí  da  terra.  Como  o  senhor  me  viu,  andei 
mendigando, até que, por seu parecer, vim pr’aqui. E por felicidade o trabalho não 
faltou.  Trabalhei  alugado  uns  dias,  fui  vivendo,  até  que  fui  convidado  para 
trabalhar  de  meia-praça9 num serviço  de  gruna10,  do  Bom Será.  Serviço  duro, 
senhor,  onde eu ia perdendo a vida, por ser inda reculuta. O dono teve pena de 
mim, foi me adiantando o saco toda a feira, porque eu não tinha outro jeito. Depois 
de um mês de trabalho, em que foi preciso arrebentar com broca um emburrado11 

dos diabos, também a gente catou diamante que foi um gosto (ROCHA, 1978, p. 
50. Grifos do autor). 

A escrita de Lindolfo Rocha (1978) aparece permeada das experiências dos sujeitos das lavras, 
espaço. A narrativa de João Felipe, guarda semelhanças com as experiências de distanciamento 
que marcou a vida dos irmãos e sócios no garimpo, Ambrozio e João Antonio de Lima, bem como 
seus outros associados Baldoino de tal e Antonio Pires. 

9 “Garimpeiro  que  trabalha  para  patrão  ou  fornecedor,  com  quem  divide  o  resultado  do  trabalho” 
(GONÇALVES 1984, p. 27).
10 “Garimpo no subsolo; para extrair o cascalho, o garimpeiro cava túneis” (op. cit. p.236). 
11 “Pedra grande e dura” (op. cit. p. 235)
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Os irmãos  que  viviam  de garimpagem instalaram-se  “(...)  no  novo  descoberto  diamantino  da 
Pedra-negra”, na órbita dos Lençóis em 1856. Ambos vinham já de outro garimpo daquela região, 
o do Carrapato, onde, segundo as testemunhas, tiveram “huma questão” com Baldoino e Antonio 
Pires, da qual resultou o fim da sociedade.  Contudo, os irmãos foram seguidos pelos antigos 
sócios até a Pedra-negra para que a dita questão fosse solucionada. Do encontro dos pares saiu 
João Antonio morto com dois tiros e Baldoino e Antonio Pires presos em flagrante.12 

Com  essas  considerações  podemos  notar  que  o  cotidiano  do  garimpeiro,  parcela  mais 
significativa  do  contingente  masculino  lençoisense,  era  marcado  pelo  afastamento  do  centro 
urbano. Essa dinâmica de trabalho pode ter implicado momentos maiores tenuidades da diferença 
populacional ente homens e mulheres expressas nos censos. Assim, consideramos que mais que 
a sua presença, era a capacidade de movimentar a economia que transformava o garimpeiro em 
elemento referencial da urbe lençoisense.

Nesse sentido, Gustavo Falcón (1978, p. 120) conclui que a importância das vilas da Chapada 
Diamantina era medida pela capacidade dessas de apoiarem a atividade garimpeira da região. O 
autor diz: 

Centros comerciais e núcleos urbanos surgiram paralelamente à expansão das 
lavras diamantinas para funcionarem sobretudo como pontos de abastecimento de 
gêneros  alimentícios  e,  o  que  é  mais  importante,  como  aglomerados  que 
procediam  à  coleta  dos  produtos  das  lavras.  Posteriormente,  alguns  desses 
centros, como aconteceu com a cidade de Lençóis, ganharam certo vulto, pois 
concentraram o aparelho político-administrativo regional e tronaram-se sede de 
distribuição de artigos extra-regionais. 

Diante das considerações de Falcón (1978) podemos deprender que os Lençóis adquiriram uma 
tônica masculina por ser o centro dos negócios do diamante, atividade dominada por homens. 
Entrelaçado  nessa  rede  material  que  sustentava  a  o  garimpo,  estava  um  emaranhado  de 
subjetividades que, assim como a cata do diamante, concorriam para a construção social da figura 
do garimpeiro. Nesse sentido, é emblemática a idéia da prosperidade proveniente do diamante. 

Nos momentos de abastança,  era comum entre os homens dali,  gastar todo o rendimento do 
achado em pouco tempo. Essa prática assinalava um domínio do espaço, ainda que efêmero 
individualmente,  perene  no  cotidiano  e  no  imaginário  local.  Assim,  toda  uma  rede  de 
estabelecimentos  voltou-se para atender  as demandas de prazer e divertimento que estavam 
atreladas  aos  achados  diamantinos.  Eram  bares,  cabarés,  lojas  com  artigos  de  luxo  que 
negociavam  mais  que  produtos  e  prazeres  –  eram partes  de  uma economia  simbólica,  cujo 
resultado, ente outros, era a formação de uma masculinidade com características particulares, 
capaz de dar tom ao espaço. 

Esses  espaços  funcionavam  como  centros  de  aprendizado  da  masculinidade  entre  esses 
garimpeiros,  pois,  é na interação entre os pares que a masculinidade pode ser apreendida e 

12 APEB, Seção: Judiciário (crimes); Série: Tentativa de homicídio; Estante:4; Caixa: 119; Documento: 09.
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exercitada. A partir disso, os espaços de convivência masculina eram permeados, principalmente 
pela violência – forma bastante popular de expressão da virilidade. Nesse sentido, produzir a si 
significava também produzir a cidade, num processo em que produtor e produto são resultado 
dessa mesma dinâmica.
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