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Resumo 
Através do trabalho apresentado, pretende-se analisar a fundação de vilas na Capitania de Minas no final do século 
XVIII, tendo atenção a acontecimentos de ordem econômica e política que possam ter influenciado a criação 
das novas municipalidades. Ainda, tem-se a pretensão de avaliar qual a relação possível entre a Inconfidência 
Mineira (1789-1972) e a fundação das vilas, por motivos que pretendemos mostrar adiante. 
Palavras-chave: vilas; poder; Minas Gerais 

Abstract 
Through the presented work, it intends to analyze the foundation of villas in the Capitania de Minas in the end 
of the XVIII century, tends attention to events of economical and political order that might have influenced 
the creation of the new municipalities. Still, the pretension is had of evaluating which the possible relationship 
among the Inconfidência Mineira (1789-1972) and the foundation of the villas, for reasons that we intended to 
show ahead. 
Keywords: towns; power; Minas Gerais 
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E s t e artigo pretende avaliar os motivos que levaram a Coroa portuguesa a fundar 
vilas no final do século XVIII na então Capitania de Minas Gerais. Como se sabe, as vilas tinham por 
privilégio, para além de outros, a possibilidade de erigir casas de câmara, que por suas atribuições tornou-
se uma importante peça da estrutura administrativa, sendo a esta conferida a situação de estar entre um dos 
pilares do Império Português.1 

A estrutura mais comum das casas de câmara compunha-se de dois a seis vereadores, juiz ordinário, 
juiz de fora em determinadas municipalidades, procurador, sendo estes os cargos mais importantes, e oficiais 
menores, como por exemplo o alcaide, cargo relacionado à justiça, e o almotacé, relacionado à fiscalização 
de gêneros. Estes oficiais tinham como principais atribuições supervisionar a distribuição e arrendamento 
das terras municipais e comunais, lançar e cobrar taxas municipais,2 fixar os preços de produtos e provisões, 
passar licença aos vendedores ambulantes, construir e fazer a manutenção de estradas, pontes, cadeias, e 
demais bens públicos. Atuavam como uma espécie de tribunal de primeira instância, subjugados ao ouvidor 
mais próximo ou mesmo ao Tribunal da relação.3 Deviam regular os feriados e organizar os festejos cívicos e 
religiosos. Eram também responsáveis pelo policiamento das localidades pelas quais se responsabilizavam, 
pelo lançamento de posturas e editais enviados pelas instâncias administrativas superiores, como o Conselho 
Ultramarino de Lisboa. O acesso a estas câmaras se dava através do um sistema eletivo indireto, do qual 
participavam apenas as pessoas mais bem postas das vilas, os chamados homens bons. 

Inseridos dentro da discussão que se tem feito há algum tempo a respeito da eficiência da máquina 
administrativa e seu alcance nos domínios portugueses, importantes estudos têm demonstrado que as 
câmaras não foram simples agentes da metrópole, e com sucesso conseguiram assegurar em muitos casos 
os interesses daquelas pessoas que as câmaras representavam, ou seja, os homens bons que detinham certos 
cargos na municipalidade souberam fazer de sua posição objeto de favorecimento de seus interesses ou de 
seu grupo.4 

Interessante observar que têm se demonstrado que as estruturas administrativas portuguesas instaladas 
nos domínios além-mar não se deram não raras vezes como resultado de um projeto colonizador. Elas foram 
resultado em muitos casos da necessidade de ordenação de uma sociedade que se condensava a margem 
do poder régio, como resposta a demandas mais urgentes. Resposta direta a uma realidade específica, 
composta por uma série de fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos e militares.5 Em muitos casos, 
na ausência de outras instâncias de poder, as câmaras atuaram com relativa autonomia, sendo delegadas não 
raras vezes, atribuições que não competiam àquelas.6 

A Capitania de Minas Gerais ao longo do século XVIII contou com a fundação de quatorze vilas, e 
uma cidade. As fundações aconteceram dentro do que chamaremos aqui de ciclos, visto que não houve certa 
regularidade na formação de vilas em todo o período setecentista. O primeiro ciclo ocorreu entre 1711 e 1718, 
em que vilas foram fundadas em Minas como reposta ao rush que os descobertos auríferos provocaram, e 
aos distúrbios ocorridos no período em virtude das disputas de lavras.7 O segundo ciclo ocorrido entre 1789 
e 1798, impossibilitada de ser diagnosticada pelos mesmos motivos, será a que nós investigaremos aqui.8 

De concreto, sabemos que as situações em que ocorreram estes dois ciclos de fundação acompanharam 
um repertório já diagnosticado por Russel-Wood. Segundo o autor, as câmaras podiam ser criadas tanto 
por meio de decreto régio ou governamental, quanto a partir da petição de um grupo de moradores que 
solicitava ao Rei ou ao governante mais próximo a possibilidade de erigir seus amiais em vila ou cidade.9 

É extremamente difundido a tese de que as vilas do primeiro ciclo foram fúndadas a partir de demandas 
superiores aos moradores de Minas.10 Elas foram por assim dizer, fundadas de "cima para baixo", ou seja, 
não foram fundadas a partir de solicitações locais. No segundo ciclo, pela documentação que pudemos 
levantar, as vilas foram fundadas de "baixo para cima", ou seja, foram fruto de representações dos povos 
ao Rei. Posto isto, devemos avaliar qual situação justificava a fundação de vilas no final do século. E aí 
teremos as respostas para nosso questionamento. 
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Um ponto de partida é dizer que três das quatro vilas fundadas localizavam-se em uma única comarca, 
a do Rio das Mortes. É de se presumir que algo estava ocorrendo ali que justificasse que aquela comarca 
fosse contemplada no final do século com o maior número de câmaras criadas." Utilizando os gráficos 
populacionais referentes a Minas feitos em 1776 e 1821, João Pinto Furtado revelou que a Comarca do 
Rio das Mortes foi região que mais cresceu dentro do período.12 Em 1776, ela detinha uma população 
relativamente maior que a Comarca de Vila Rica, notória pela extração mineral ali feita, até então tida 
como a mais populosa e opulenta região das Minas. No ano de 1821, ela já tinha a maior população dentre 
todas as Comarcas de Minas. Utilizando-se de técnicas estatísticas, João Furtado demonstrou que dentro 
do período acima citado, enquanto a Comarca de Vila Rica decresceu algo em torno de -0,08% ao ano, 
a Comarca do Rio das Mortes cresceu no mesmo período 2,11% anuais.13 Se levarmos em consideração 
apenas o breve período entre 1776 e 1788, vésperas da fundação das vilas no final do século, os índices 
demográficos demonstrarão que a Comarca do Rio das Mortes cresceu cerca de 29% anuais, ao passo que 
a Comarca de Vila Rica decresceu algo em torno de 1% no mesmo período.14 A questão que fica, posto o 
quadro populacional acima, é qual o cenário econômico que justificou o crescimento populacional de uma 
comarca em detrimento das outras.15 

Estas alterações nos quadros demográficos eram resultantes de uma economia que desde 1760 estava 
em transformação. Como se sabe, desde meados do século a extração de ouro entrara em declínio. Esta 
situação acabou por resultar em uma reorganização da vida econômica da Capitania, que aos poucos foi 
cedendo lugar a uma economia agrícola e pastoril, que tomou maior destaque principalmente na Comarca 
do Rio das Mortes, comarca que há muito tornara-se centro de abastecimento da Capitania, em virtude 
principalmente da precoce exaustão de suas lavras auríferas. Já no início da colonização de Minas, em 
decorrência da escassez de gêneros, e a crescente demanda por estes, instalou-se na Capitania uma atividade 
que pudesse abastecer Minas. Ao contrário do que se pensou por muito tempo, estas atividades não eram 
novas, posto que eram exercidas desde os primórdios da colonização do Sertão dos Goitacazes. Trabalhos 
recentes tem demonstrado com sucesso que as atividades agro-pastoris não foram casos isolados e tinham 
grande expressão no cenário econômico mineiro.16 

A mudança na estrutura econômica em meados do século entretanto não significou exclusão de uma 
atividade em detrimento da outra, o que resultou em muitos casos da conjugação de atividades agrícolas 
e/ou pastoris, com lavras minerais.17 Isso é conseqüência do fato de que as fazendas não se deram apenas 
como resultado da queda da extração em Minas. E importante neste sentido, ver como nos primeiros anos 
o ouro permitiu que se estruturasse um mercado interno, com a produção e consumo de gêneros locais. 
A criação e prosperidade destas zonas de cultivo integradas a mineração foram capazes de suportar as 
conseqüências que advieram da queda de extração de minerais preciosos, e permitiu ainda o crescimento 
de uma elite ligada a agricultura e ao pastoreio. Utilizaremos a título de exemplo a estrutura de posse de 
alguns destes homens para demonstrar que eles eram pessoas de grande poder econômico, e que portanto 
vislumbravam a possibilidade de verem os arraiais aos quais eles eram vinculados em vilas. 

Alguns membros desta elite ligada ao setor agro-pastoril estiveram envolvidos, no final do século, na 
chamada Inconfidência Mineira, conventículos que segundo consta, tinha por objetivo separar a Capitania 
de Minas dos domínios da Rainha.18 Por tal ato, foram acusados do crime de lesa-majestade, ou seja, 
atentaram contra a vida ou os domínios do soberano ou seus descendentes. Disto resultou que, processados 
pelo delito acima descrito, todos os seus bens foram confiscados, sendo todos eles relacionados nos Autos 
de Seqüestro,19 base documental que pode mostrar a dimensão e o volume dos bens daqueles homens da 
comarca do Rio das Mortes, dos quais os processados eram a expressão.20 Aqui utilizaremos para demonstrar 
tal idéia alguns dos bens seqüestrados a José Aires Gomes. Residente na comarca do Rio das Mortes, tinha 
seus negócios estabelecidos principalmente na região do Arraial de Igreja Nova- também conhecida como 
Borda do Campo. Ainda, a escolha de seus bens para demonstrar a estrutura de posse daqueles homens se 
reveste de especial atenção visto que seu nome consta em umas das petições enviadas ao Rei com o objetivo 
de que este tornasse o referido arraial em vila, o que demonstra seu profundo interesse em que Igreja Nova 
pudesse ter casa de câmara, e portanto independer das vereanças da câmara de São José d'el Rey, a quem 
era subordinada.21 

José Aires Gomes possuía uma estrutura de posses extremamente diversificada. A se julgar pelos 
bens seqüestrados ao inconfidente, pode-se afirmar que ele atuou em atividades creditícias, agropecuárias 
e mineratórias.22 O volume total de créditos que havia passado a terceiros chega a um total de 2: 997$372 
réis, equivalente a 4,58% de seus bens.23 A grande parte de seus bens estava relacionado com bens de raiz, 
que compunham mais de 70% do volume de suas posses. Aires Gomes tinha duas casas no Arraial de 
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Borda do Campo, seis fazendas, dois sítios, em que praticamente todas contavam com número respeitável 
de mobiliário, cobertas devidamente com telhas. Contavam para o serviço nas mesmas com um número 
de cento e vinte e três escravos, divididos irregularmente entre elas. Uma de suas fazendas, a do Engenho 
contava com "casas de vivenda e sobrados cobertos de telha, um engenho de moer cana com bois, e as 
moendas chapeadas de chapas de ferro, das quais lhe faltam cinco chapas, um moinho preparado, paiol, 
casas de tropas com dói quartos fechados, casa de monjolo, tudo coberto de telhas, senzala coberta de capim, 
e se compõe de uma fazenda de matos e capoeiras, e se acha coberta de quatro sesmarias e cinqüenta datas 
minerais" (grifos nossos). Entre os bens seqüestrados nesta fazenda, constam alambiques, fornos de cobre, 
barris, bateias, balança de pesar ouro, algumas dezenas de porcos, ovelhas e cabras. Constam ainda entre 
gêneros alimentícios, vinte alqueires de arroz em casca, cinco carros de milho em paiol, duas roças de milho 
de trinta e dois alqueires, uma roças de feijão, que leva de planta onze alqueires, um canavial plantado em 
terra. Na fazenda do Engenho trabalhavam ainda mais de 50 escravos, quase a metade do total arrolado. Esta 
fazenda mostra o perfil da economia de Minas, que toma feições mais fortes a partir da segunda metade do 
XVIII. Ali era desenvolvida atividades de cultivo de gêneros, fabricação de derivados de cana, exploração 
de lavras auríferas. Ao que parece no entanto, as datas no momento em que foram seqüestradas estavam 
subexploradas ou em esgotamento, dado o número de escravos e instrumentos empregados.24 Isto demonstra 
que o grosso das atividades centrava-se nas atividades agrícolas e pastoris.25 E Aires Gomes, embora com 
alguma certeza fosse uma figura de grande distinção na região, não era o único a tratar com negócios 
de natureza agrícola e pastoril.26 No entanto, embora estes homens estivessem aumentando suas fortunas 
consideravelmente, encontravam-se naquele fim de século sub-representados politicamente. Faltavam-lhes 
estruturas administrativas que pudessem fazer frente as suas demandas. Para tanto, os moradores daquela 
região passaram a enviar petições à Rainha para que pudessem tornar seus arraiais em vila, podendo assim 
instaurar casas de câmara, que como já dissemos, pelas suas atribuições foram uma estrutura muito utilizada 
pelas elites para que estas pudessem advogar em benefício próprio. 

A primeira petição por nós encontrada data de 1773, enviada pelos moradores de Borda do Campo, 
que solicitavam se ver separados da jurisdição da Vila de São José d'el Rey, em conseqüência da distância 
desta, que resultava segundo os peticionários 

... em [grandes] prejuízos as dependencias dos suplicantes [...] passarem rios caudalozos, lugares dezertos 
infestados de ladrões, ajuntamente visto ser a [próxima] povoação das minas vindo do Rio de Jan.° p.a ellas 
suplicão a V. Magt.e q. atendendo as cauzas expedidas uze de sua boa grandeza p.a com os suplicantes concedendo 
mandar levantar pelourinho no d. °Arrayal com privilegio de villa ficam lhe servindo de termo as duas [pt.as] do 
mato do caminho novo q agora o são de Villa de São Jozé distante [...] trinta e outras [quarenta] legoas da dita 
Villa de ajuntamente a frg.a de Carijós q he do termo da Villa de S. Jozé q fica distante da [...] Villa dezesseis 
legoas.27 

Esta petição não surtiu efeito, sendo desconhecido os motivos pelos quais não foi deferido o pedido 
dos suplicantes. A se julgar pelas conclusões de Cláudia Damasceno, pedidos desta natureza esbarraram na 
resistência tanto da Coroa em fundar vilas, como também nas autoridades às quais o Conselho Ultramarino 
solicitava pareceres. Os oficiais de câmara, um dos consultados nos muitos processos, não tinham o menor 
interesse em ver sua jurisdição diminuída, o que era inevitável com a emancipação de alguns arraiais.28 

Ao que parece, os moradores de Borda do Campo enviaram anos depois outra petição, com o teor muito 
parecido.29 Eles só veriam os seus pedidos atendidos no ano de 1791, durante o Governo do Visconde de 
Barbacena, governador e capitão general da Capitania de Minas entre os anos de 1788 e 1797. Os motivos 
que levaram Barbacena a fundar vilas ao que tudo indica, partiu tanto da Inconfidência Mineira, quanto das 
Instruções para o seu governo, elaboradas pelo Ministro Martinho de Melo e Castro.30 

Uma minuta não datada, feita pelo então Ministro Martinho de Melo e Castro, pode dar-nos uma 
pista sobre as motivações da fundação de vilas no final do século XVIII. Este documento que se propunha 
sintetizar a tentativa de sublevação ocorrida nas Minas no referido período, a Inconfidência Mineira, trazia 
depois de algumas considerações relativas àqueles acontecimentos, algumas sugestões para que nenhum 
tipo de conseqüência maior pudesse ocorrer. A primeira era que com maior brevidade passassem as Minas 
um regimento militar confiável, visto que entre os conspiradores contra os domínios de D. Maria constavam 
um relativo número de oficiais militares de tropas pagas e auxiliares da Capitania de Minas. Ainda deveria 
o governador transferir sua morada para a Capital da Capitania, Vila Rica. Até então o governador Visconde 
de Barbacena manteve residência em Cachoeira do Campo, região não muito distante de Vila Rica. Melo 

e Castro justificas-se dizendo que todas as "assembléias e conventículos" haviam sido feitas em Vila Rica 
sem ̂ constrangimento nem disfarce algum e as coisas só chegaram ao conhecimento do Governador através 



das denuncias apresentadas pelo Coronel Joaquim Silvério dos Reis.31 Postas estas ordens mais urgentes, 
dizia o Ministro melo e Castro que 

depois destas providências que são prezentemente as que julgao mais indispensavelmente necessarias não so 
para sustentar dignamente a authoridade desse governo mas para por V.Sr2 em estado de executar sem obstáculos 
as Reaes ordens, sera precizo q. V.Sr3 em observaçam das q lhe foram expedidas nas instruções que se lhe 
derão e com data de 29 de janeyro de 1788 quando partido para Minas; observe que emquanto subsistirem os 
abuzos e reclamações declaradas nos diferentes pontos que formão o corpo das ditas instruções sempre o sossego 
desses habitantes será precário e sujeito a alterações e distúrbios, q. poderão ter por fim perniciosos e funestas 
conseqüências..."32 

Observa-se que Melo e Castro faz menção ás Instruções para o Governo da Capitania de Minas, 
recebidas por Barbacena quando da sua vinda para a América Portuguesa, citadas anteriormente. Trata-se 
de um documento relativamente denso, escrito por Melo e Castro, e deveria auxiliar o recém empossado 
Visconde de Barbacena no tocante ao seu governo. As matérias tem como principais assuntos questões 
eclesiásticas, de administração da justiça, a tributação dos habitantes das Minas, o estímulo que deveria ser 
dado ao trabalho nas lavras e na terra, entre outros. Pelo que se pode depurar das Instruções, Barbacena 
teria por incumbência à frente do governo da Capitania, reestruturar uma administração que estava sendo 
destruída pela corrupção e abusos praticados naquela Capitania. Mas o ponto que mais nos interessa naquelas 
Instruções era a que se referia a administração da justiça. Melo e Castro faz menção a que Barbacena deveria 
corrigir os abusos que ocorriam na administração da justiça entre os povos das Minas que vinham sofrendo 
com as avultadas somas que estes pagavam para ter seus direitos defendidos, principalmente ante as custas 
que deveriam arcar com as diligências feitas pelos oficiais. Uma das petições enviadas à Rainha toca neste 
ponto, pedindo providências no tocante à "acrescida vexação, a que se achão reduzidos com os avultados 
selarios dos Officiaes nas diligências da justiça, dos escrivens, e tabeliaens nas escripturas, aprovação de 
testam.'05, do juis de órfãos, e seus oficiais (...)."33 

E é no tocante a este ponto que Barbacena sensibilizou-se com os povos e fundou as Vilas naqueles 
pontos que ele julgava serem os mais necessários. Retraduzindo as petições sob a ótica do governo, Barbacena 
fundou vilas em Minas como forma de levar a justiça e o bem comum aquelas paragens, acabando com 
os abusos praticados pelos oficiais da Vila de São José a que eram subordinados, "Dizendo mais que os 
moradores da nova villa, e seu Território ha por izentos da jurisdicção das justiças de Sam João de EL REY 
e Sam Jozé para desde hoje serem só sogeitos às que nella sehão de Estabelecer nasua verdadeira elegítima 
competência". 

0 tipo de relação que estabelecemos entre a Inconfidência Mineira e as formações de vilas no final 
do XVIII nem tanto passa pela questão de muitos envolvidos naqueles conventículos terem seus interesses 
em algumas das regiões que depois se tornariam vila, como foi ocaso de Barbacena e Tamanduá, citados 
em correspondência entre Melo e Castro e Barbacena.34 Passa pela questão de ter aqueles acontecimentos 
mostrado que se o coroa portuguesa tivesse por interesse manter sua soberania na Capitania de Minas 
era necessário que algumas alterações na estrutura administrativa fossem levadas a cabo. A Inconfidência 
Mineira poderia aos olhos da administração metropolitana ser interpretada como um acontecimento passível 
de acontecer mesmo em outras regiões insatisfeitas com muitos pontos da administração da Capitania. Era 
hora então de atender a algumas solicitações que a muito eram feitas pelos "fiéis vassalos" da Rainha, 
principalmente aquelas que se referiam a tornar vila alguns arraiais, notadamente os que se localizavam na 
Comarca do Rio das Mortes. Era tempo de rever as solicitações que foram enviadas pelo Arraial de Borda 
do Campo desde o ano de 1773. Na melhor das hipóteses, a formação das vilas foi uma das estratégias 
utilizadas pelo Governo com o objetivo de restabelecer seus laços junto às elites de algumas regiões, 
atendendo algumas de suas antigas solicitações, prática largamente utilizada pela coroa desde os primeiros 
tempos das Minas. 
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