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O lado oculto da opulência:
comunidades rurais no século XVIII mineiro

Mônica Ribeiro de Oliveira
Universidade Federal do Juiz de Fora

Vastos rochedos, escarpados e perigosos em praticamente dois terços de um território já 
exíguo por suas fronteiras. Um solo pobre, de colheitas irregulares, de qualidade inferior e com 
difíceis estradas para dinamização dos poucos excedentes agrícolas. Pelo oeste portos abertos 
ao Atlântico Norte e pelo leste uma poderosa monarquia, ávida por expansão. Essa é uma bre-
ve descrição das condições naturais do interior de Portugal no início da época moderna. 

E sua população? Após décadas de flutuações demográficas provocadas por guerras, 
pestes e irregularidades climáticas Portugal dispunha de um pouco mais de 1 milhão de 
pessoas. A maior concentração populacional estava nas províncias do norte e noroeste e 
enquanto urbanas, nas cidades do Porto, Braga, Guimarães e Coimbra. A exceção do Porto 
com suas oito mil almas, a maioria das cidades possuía de 500 a 3000 pessoas, configurando 
regiões vinculadas à atividades agrícolas. Formavam pequenas propriedades voltadas para 
o cultivo de frutas e cereais como o trigo e um tipo de milho inferior ou o cultivo de videiras 
e oliveiras, para posterior comercialização de vinho e azeite. Uma economia de trocas de 
baixa monetarização no interior e uso de instrumentos ainda muito rudimentares, o que 
se diferenciava de uma maior dinamização das regiões litorâneas voltadas para a pesca e 
extração do sal.1 

Sua população, majoritariamente camponesa, não fugia às diferenciações típicas das hie-
rarquias sociais agrárias de quase toda Europa. A convivência entre lavradores mais abasta-
dos e proprietários de suas glebas com aqueles empobrecidos, despossuídos e dependentes 
de contratos. Esses últimos constituíam a maioria, pagavam impostos altos, em gêneros ou, 
preferencialmente, em dinheiro, seja à Coroa, Igreja ou ao seu senhorio. A opressão fiscal não 
permitia maiores condições de acumulação. Os impostos incidiam sobre a produção agrícola e 
esta ajudava a compor o cálculo do dízimo pago à Igreja. A esse conjunto somam-se os jorna-
leiros agrícolas, dependentes dos baixos salários, determinados pelos Conselhos municipais. 

Se G. Duby atenta para a fraqueza da renda senhorial, explicada, sem dúvida, pela po-
breza de seus súditos para a França do século XIV, há que se imaginar não muitas diferenças 
com a situação vivida pelos senhores e camponeses em Portugal, poucos séculos depois.2 

* Esse artigo apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa que está sendo elaborada em um projeto de 
Pós-Doutorado. Conta com o apoio da FAPEMIG e do CNPq.
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No conjunto da economia rural, cumprir as exigências senhoriais e mais os pesados tributos 
forçava as economias domésticas a buscar respostas a essa opressão. Essas questões são 
verificáveis quando nos debruçamos sobre a história familiar dessas unidades camponesas, 
de como respondiam, se adaptavam ou mesmo resistiam às essas pressões.

Estudiosos sobre a história de família em Portugal enfrentam grandes desafios. A di-
versidade de combinações e heranças jurídicas nos diversos reinos e a busca de conceitos 
rígidos que dêem conta dessas irregularidades levou a uma tendência na historiografia de 
uniformização dos comportamentos familiares. Uma vez identificados sob a luz de novas 
fontes e metodologias, chegou-se à conclusão de que a convivência de diferentes modelos 
familiares no espaço ibérico seria uma postura mais adequada ao entendimento dessas di-
versidades.3 Quando a referência dá-se em relação às elites nobiliárquicas, encontram-se 
maiores facilidades de reconhecimento de tendências e comportamentos, uma vez que as 
fontes encontradas possibilitam o acesso a todo um universo de práticas e estratégias sócio-
econômicas e culturais das elites aristocráticas.4 A constituição do morgadio, a perpetuação 
do nome de família, a importância das carreiras eclesiásticas para os segundos filhos, repre-
sentavam práticas mais hegemônicas de reprodução social.5

Nuno Monteiro ressalta que em Portugal os trabalhos optam por marcos geográficos 
diante da ausência de unidades analíticas que possam dar identidade à monarquia portu-
guesa como um todo. Encontra-se tanto uma estrutura nuclear na parte mediterrânica da 
Península, bem como famílias complexas e de tipo troncal no noroeste.

A aproximação entre historiadores e demógrafos historiadores muito benéfica ocorrida 
em Portugal vem produzindo importantes trabalhos capazes de dar conta da diversidade 
de comportamentos a atitudes familiares.6 Criou-se um conjunto de procedimentos simples 
que permitem a reconstituição de famílias em horizontes espaciais e temporais alargados. 
Essa metodologia, mais centrada no indivíduo, facilita o cruzamento com outras fontes no-
minativas, como listas de habitantes, testamentos, listas fiscais, etc. permitindo novos e en-
riquecedores enfoques sobre a História da Família o que permitiu novos esclarecimentos 
sobre os diferentes sistemas demográficos ibéricos.

 Em se tratando, especialmente, de sociedades do Brasil setecentista a experiência me-
todológica de utilização dos registros paroquiais para reconstituição do destino de comu-
nidades agrícolas é fonte fundamental. A função que a localidade de origem assume para 
pessoas e grupos durante o Antigo Regime português nos possibilita aquilatar o sentimento 
de pertencimento que cada pessoa carrega nos trópicos, especialmente, para aqueles mais 
afastados da convivência da Corte e mais “insignificantes” no cenário do Império Ultramari-
no. Nas sociedades tradicionais o lugar que se habitava constituía o nível de referência em 
que a individualidade podia ser reconhecida e assumida. Situada entre dois importantes 
níveis de referência – a família e a freguesia – era no lugar que se reuniam as melhores condi-
ções para conhecimento do outro. Portanto, a reconstituição da história de uma comunidade 
a partir do lugar, da família e da paróquia é essencial para percepção dos comportamentos.7 

Para o século XVI português Norberta Amorim assinala a presença de famílias não muito 
numerosas apesar do período de alta natalidade. Porém, o crescimento demográfico favore-
cido pelo desenvolvimento econômico reflexo da expansão ultramarina não deixou de ser 
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afetado pelas pestes e crises de fome. Um outro fator relevante que contribuiu para limitar 
o crescimento populacional no século seguinte foi a emigração da população para o Novo 
Mundo. No entanto, esse número é difícil de ser avaliado pela ausência de registros com-
pletos para o período. Para o século XVIII os estudos já reconhecem um maior crescimento 
populacional. Apesar da ausência de consenso entre os demógrafos estima-se uma popu-
lação de dois a três milhões de pessoas, com uma tendência recessiva no primeiro terço 
de século XVIII devido às notícias de descoberta de ouro no Brasil.8 Vitorino Magalhães 
Godinho assinala a saída de 8 a 10 mil indivíduos anualmente. A essa questão voltaremos 
mais adiante.

As interferências das flutuações demográficas na história da família de Portugal cons-
tituem tema central do trabalho de Caroline Brettel.9 Tomando uma freguesia no Noroeste 
de Portugal, durante o século XVII e primeira metade do século XIX por objeto de análise, a 
autora atravessa as fronteiras entre as disciplinas, ao associar análise de dados quantitativos 
extraídos dos registros paroquiais e outros documentos – tarefa típica do historiador ou 
do demógrafo historiador – e os cruza com outros dados de ordem mais qualitativa, numa 
investigação etnográfica. Ao eleger a emigração como temática principal, ela busca entender 
o seu significado dentro de Portugal, não apenas como solução às dificuldades da zona rural, 
a densidade das famílias ou mesmo reflexo do sistema sucessório, comum em outros países 
europeus. Para ela o recurso à emigração funcionava como uma resposta local às pressões 
e à necessidade de manutenção de um equilíbrio demográfico. A migração pode ser vista 
como um fenômeno dependente do sistema sucessório, parentesco, sistema fundiário, ou 
mesmo como resposta ao comportamento dos níveis de fecundidade.10

Portanto, diferentes motivações, internas, específicas a cada região e período da história 
de Portugal, levaram milhares de pessoas a migrar para o espaço colonial. Fugir da escassez 
de recursos, das pressões de ordem natural e do inchamento das famílias diante das alterna-
tivas abertas no além-mar de acesso a terra e aos bônus dela advindos, constituem os princi-
pais fatores a explicar o fenômeno da emigração no longo prazo. O espaço colonial abrigou, 
ao longo dos séculos, inúmeros indivíduos. Nobres, fidalgos, clérigos, mercadores, homens 
de negócios vários, mas a metrópole expulsou, principalmente, milhares de camponeses, ho-
mem sem fortuna, honra e prestígio. Diante das alvissareiras notícias da descoberta do ouro 
nos últimos anos do século XVII então, estes homens emigraram como bandos de pássaros 
ávidos por locais mais aprazíveis para sua reprodução.

Nos trópicos, diante de uma natureza muitas vezes inóspita, ocupada por índios, bichos 
ferozes e desconhecidas febres, esses homens, ao longo dos anos, foram se desenraizando, 
muitos se embrutecendo na escravização de índios e africanos e, principalmente, foram se 
imiscuindo a todos eles. A descrição de Antonil, para a primeira década dos setecentos é 
muito elucidativa:

 
“Cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros 

para passarem às Minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão 
brancos, pardos e pretos e muitos índios de que os paulistas se servem. A mistu-
ra é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, pobres 
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e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, 
muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa”.11

A chegada
Essa ampla digressão acerca das condições vividas pela gente da terra em Portugal, as 

funções da emigração e seus diferentes significados até o século XVIII foi importante para 
chegarmos a nossa questão central, ou seja, entender a expansão e fixação desses indivíduos 
e grupos no espaço colonial das Minas. 

A expansão sobre fronteiras pode não ser apenas motivada pelo desejo de mobilida-
de geográfica e espacial daqueles habituados ao auto governo, ao individualismo e à idílica 
idéia de liberdade para além das leis e controle do Estado, tal como a considerou Frederick J. 
Turner, para a história norte-americana.12 Para Minas Gerais mais apropriado é o conceito de 
sertão, o que Ângelo Carrara afirma ser este uma invenção portuguesa: sertão em oposição 
à costa dos navegadores portugueses; sertão de lugares, desconhecidos e a conhecer; ser-
tão de habitantes, índios guaiases, carijós e araxás; sertão dos rios, Paracatu, São Francisco, 
Grande; a terra de fora, outland ou o hinterland. A marcação geográfica do sertão cede, aos 
poucos, lugar ao significado demográfico e econômico: estava no que era oposto à costa, 
engenho, vila, minas, dentre outros.13

O nosso sertão são os picos e montanhas do Termo da Borda do Campo, próximo à Bar-
bacena, região essa assim denominada em função da criação de uma fazenda de cultura de 
mesmo nome, em princípios do século XVIII. Sobre essa região há relatos da presença de 
tribos indígenas temidas por muitos que as consideravam de botocudos antropófagos e de 
difícil controle. A área contava com outra dificuldade devido à presença de bandos de salte-
adores nos caminhos. Portanto, o contínuo esforço de interiorização sobre essas paragens 
foi realizado sob grande esforço com a finalidade, para uns, de obtenção de terras através do 
reconhecimento dos serviços prestados à Coroa ou, para outros, uma aventura em busca de 
um local para a formação futura de sua propriedade.14 Com a intenção de proibir o contra-
bando de ouro por caminhos não oficiais o governo tornou algumas áreas proibidas e nela 
se enquadravam os sertões da Mantiqueira.15

A partir da segunda metade dos setecentos, com o decréscimo da extração aurífera, su-
cessivas sesmarias são distribuídas nessas paragens em função de incessantes investidas 
de desbravadores paulistas sertão adentro, em busca de reconhecimento de áreas, datas 
minerais e de índios. Redes de ocupação branca vão sendo tecidas no rastro da presença 
indígena que vai se exaurindo aos poucos, pela dizimação, escravização na extração aurífera 
dos primeiros anos ou mesmo pelo processo de aldeamento obrigatório. No dizer de Rena-
to P. Venâncio Minas vai ser talhada a ferro e fogo. A constituição de roças pelos caminhos 
torna-se tarefa obrigatória para assegurar o abastecimento das futuras levas de imigrante. 
Governadores portugueses chegavam a estimular a ocupação de terras através da criação 
de animais, doando até duas léguas de sesmarias a um mesmo indivíduo. Essa região estava 
numa rota estratégica de comércio e poderia se integrar perfeitamente aos circuitos do mer-
cado de alimentos e pecuária que começava a se dinamizar.

Mas é ainda no início do século XVIII, que no alto da Serra da Mantiqueira, região de 
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dificílima inserção, parte do Termo da Borda do Campo, parte da Comarca de São João Del 
Rei e mais tarde da Comarca de Barbacena, são realizadas incursões sobre matos e serras 
íngremes e instaladas as primeiras datas de exploração aurífera. Os índios encontrados fo-
ram aos poucos exterminados pela sua utilização ao lado de negros no árduo trabalho das 
minas, nos primeiros anos de exploração. São fundados os primeiros arraiais e entre eles 
Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca, povoado eleito para nossa pesquisa. No livro de 
lançamento de escravos para o procedimento da capitação em 1715, consta a presença de 
149 cativos, divididos entre 30 proprietários:

Lançamento dos moradores de Ibitipoca

Faixas de posses de 

cativos
Total de escravos 

% do total de cativos 

por faixa
Número de proprietários

1 a 2 19 12,75 12

3 a 5 30 20,13 09

6 a 8 28 18,79 04

Acima de 9 72 48,32 05

Total 149 100 30

Fonte: Arquivo Público Mineiro. Casa dos Contos 1012.
Livro de Capitação 1715

Esses dados demonstram que, nas duas primeiras décadas da extração aurífera, mesmo 
em regiões mais distantes dos principais centros de exploração mineral como Vila Rica e 
Mariana, já estava, de certa forma, aberta a fronteira da Mantiqueira, com a formação de uni-
dades produtivas de diferentes dimensões, voltadas para suas datas de exploração mineral 
e agrícola, tendo em vista que a terra nessa região prestava-as à atividades agropastoris, de 
acordo com os relatos de época e dos documentos encontrados para o período. 

Entre esses primeiros povoadores percebemos a presença de no mínimo quatro ser-
tanistas, reconhecidos pelos genealogistas como importantes desbravadores do sertão das 
gerais.16 Comprova-se aí a associação dos serviços prestados à Vossa Majestade como capi-
tães ou sargentos-mores com o desbravamento, interiorização e a concessão das mercês de 
sesmarias. André Figueiredo Rodrigues em seu trabalho sobre a ocupação e posse de terras 
na Freguesia da Borda do Campo ressalta a importância das doações de sesmarias a esses 
primeiros homens e como, através de suas intrincadas redes familiares, favoreceram muitos 
de seus parentes com a doação de vastas terras, conduzindo a uma rápida ocupação das ter-
ras, à primeira vista, em poucas mãos. Mas ele mesmo ressalta que, paralelo a esse processo 
formal de doação, solicitação e confirmação de sesmarias havia espaço para o intruso, o 
homem livre pobre, disposto a arrendar terras para a produção agropastoril, ou mesmo um 
assento para sua família com pequena roça de milho e feijão. 

O quadro acima oferece outro enfoque que vem a confirmar importantes trabalhos his-
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toriográficos sobre Minas Gerais colonial, que é a disseminação da propriedade escrava, no 
qual 12 dos 30 proprietários detêm de 1 a 2 cativos e, por outro lado, a concentração dessa 
posse. Dentre os 5 maiores proprietários, encontramos posses de 11, 12, 13, 16 e 20 cativos, 
ou seja, estes proprietários detinham mais de 48% da escravaria encontrada. Propriedades 
com essa dimensão indicam grandes possibilidades de extração nessas duas primeiras dé-
cadas, mas não necessariamente de profundidade das lavras. A extração rápida e agressiva 
desse início não se perpetuou nas décadas subseqüentes, levando a uma nova configuração 
da paisagem agrária e dos grupos sociais ali instalados. 

A ocupação
Nessa pesquisa, pretendemos acompanhar aqueles indivíduos e grupos mais peri-

féricos pertencentes às camadas mais baixas da sociedade em diferentes escalas de ob-
servação. Objetivamos compreender o comportamento sócio-econômico de sociedades 
agrárias coloniais ou mesmo reavaliar conceitos ao se perceber quais as respostas dadas 
aos diferentes desafios surgidos na trajetória de suas vidas, seja no que diz respeito à or-
ganização familiar, aos bens, à falência, o recurso à emigração, dentre outras. Ao promover 
o cruzamento dos registros de batismo com inventários e fontes de outra natureza, bus-
camos uma articulação entre vidas individuais, família e o contexto histórico. O recurso 
aos inventários é de valiosa importância, pois através deles podemos perceber a trajetória 
do indivíduo e sua capacidade de reiteração no tempo, ao adquirir bens, formar família, 
e administrar seus ativos. Contamos, evidentemente, com a sorte e com a lucidez de que 
serão poucos aqueles indivíduos cujos atos importantes na vida são passíveis de serem 
acompanhados em longo prazo.

Toda referência feita aos primeiros anos da ocupação das Minas opõe dois grandes 
grupos, que guardariam muitas diferenças: de um lado, os paulistas, desbravadores incan-
sáveis, experientes sertanistas em busca de negros da terra e das melhores oportunida-
des de comércio, responsáveis pela interiorização do processo colonizador; do outro lado, 
portugueses recém chegados, aventureiros de toda sorte, em busca do enriquecimento 
fácil na lavra do ouro. 

Mas, o que significava ser paulista no início do século XVIII? Desde o primeiro século 
da colonização foi a Capitania da São Vicente a única do “Sul” da colônia a ser efetivamente 
ocupada por jesuítas e colonos, voltados para uma economia subsidiária, com a produção 
de trigo, açúcar e alimentos, marcada principalmente pelo apresamento e comercialização 
da escravidão indígena. Para John Monteiro, a introdução de portugueses naquelas terras 
proporcionaria a futura ocupação pelos invasores e a redefinição do papel da identidade do 
índio na sociedade colonial que se formava. Antes de tudo, São Paulo representava a porta 
de entrada do sertão, pela qual vastas regiões foram integradas ao cenário da colonização, 
milhares de índios foram dizimados e, por fim, o ouro foi descoberto.17 Através de diversas 
bandeiras os limites da colônia eram testados a alargados. Muitas expedições particulares, 
a exemplo da de Fernão Dias Pais, que saiu de São Paulo em 1674 e permaneceu no sertão 
até sua morte em 1681, permaneceram na região das Minas dando origem aos primeiros 
núcleos de colonização branca.18 Junto a estes primeiros levas sucessivas de Taubaté, Pin-
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damonhangaba e Parati, abandonavam seus familiares provisoriamente para buscá-los de-
pois, sob novas condições, nos povoados recém fundados.

Paulistas eram, sobretudo, filhos de portugueses nascidos no planalto paulistano de, no 
mínimo segunda geração, ou já instalados há anos, possuidores de toda uma organização 
social, familiar específica, na qual o parentesco possuía uma vital importância a cimentar 
as relações sociais diante da imprevisibilidade da vida na colônia.19 Uma sociedade marca-
da também pela mestiçagem, perceptível pela presença de mamelucos e bastardos entre os 
colonos.20 É evidente que sendo a mestiçagem reflexa do contato entre os diferentes grupos 
étnicos e de distintas gerações de portugueses no espaço colonial, permaneciam não só os 
critérios de identificação, como também aqueles que mantinham certa diferenciação cultu-
ral21. Estavam dispostos a fazer valer seus interesses de acesso a terras, homens e as possí-
veis benesses da Coroa Portuguesa.22 

Por outro lado, quem eram os portugueses? O levantamento inicial já realizado com os 
registros paroquiais de batismo demonstra que vinham da região do Minho, basicamente 
dos distritos de Braga, Porto e também de Guimarães, região noroeste de Portugal que, no 
início dos setecentos se caracterizava pela presença de pequenas propriedades, produção 
de milho, feijões e outros legumes, além da produção artesanal de tecidos. Em geral, carac-
terizam-se pela exploração agrícola de caráter familiar, tal como foi mencionado no início 
desse artigo. 

Francisco Vieira da Rocha, filho de um casal de portugueses, casou-se com Anna Maria 
da Rosa, filha de um casal de paulistas, originários de Parati e Taubaté e neta, provavelmente, 
de um sertanista também de São Paulo.23 Os pais de Anna Maria já moravam na Aplicação de 
Nossa Senhora da Ibitipoca, termo da Borda do Campo e, como consta no cruzamento dos 
Registros de Batismo de 1751, estavam levando à pia batismal um outro filho, Sebastião. 
Portanto, em um mesmo livro, constam registros de batismo de uma filha e um irmão de 
Anna Maria. Para padrinhos de sua menina, seu cunhado e esposa. 

Francisco Vieira da Rocha teve seu inventário aberto em 1790 e, àquela época, já havia 
tido dezesseis filhos com sua única esposa, estando apenas quatro casados e os demais doze, 
solteiros (ao final do inventário todos aparecem casados). Encontramos um padrão melhor 
de objetos e utensílios de casa, bem como ferramentas de trabalho. Constam 226 cabeças 
bois e vacas, além de animais de tiro, ovelhas e porcos. Entre seus bens de raiz, apesar de 
não constar nenhuma sesmaria em seu nome, nos arquivos pesquisados, consta a presença 
de fazendas de cultura ( com todas as benfeitorias) e mais duas outras sesmarias. Entre 
seus escravos constam cinco cativos adultos (entre eles um casal) e quatro outros menores, 
filhos destes. Concede dotes às suas filhas, cujo conteúdo é o mesmo: um escravo, às vezes 
designado como moleque e umas vacas com crias. O teor do dote confirma os estudos clás-
sicos sobre a questão. Sugeria uma doação que pudesse alavancar a formação de uma nova 
unidade de produção doméstica e escravista. Essa propriedade revela um padrão de média 
a grande propriedade escravista, vinculada às redes de mercado interno, próxima ao padrão 
de propriedades agroepcuaristas encontradas para toda a região da Mantiqueira.24 

Como seu nome, bem como de seus pais e sogros, não constam nos documentos de ca-
pitação e dízimo, para períodos mais recuados, no início até meados do século XVIII, sugeri-
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mos que sua presença na região deve-se menos à aventura da extração de ouro nas primeiras 
décadas dos setecentos e mais à sua readaptação às novas condições dos meados do século. 
Ou seja, com o rápido esgotamento da extração de ouro naquelas paragens, a dedicação à 
agricultura tornou-se a saída mais eficaz aqueles indivíduos e grupos que buscavam acesso 
estável a terra. Ser proprietário de terras na Borda do Campo, região bastante estratégica ao 
escoamento de mercadorias para os mercados mais distantes, representava uma importante 
oportunidade tanto para os chamados paulistas, como para portugueses. 

Uma outra trajetória, a de Domingos A. Calheiros é também muito significativa.25 Filho 
de português e casado com Ignácia Maria do Rosário, filha de um português de Braga com 
uma fluminense já estabelecida na Comarca do Rio das velhas. Teve duas de seus onze filhos 
batizadas em Ibitipoca, entre 1751-53. Três décadas depois ele entra com pedido de me-
dição e demarcação de uma sesmaria e cinco anos depois seu inventário é aberto. Poderia 
estar ocupando essa terra antes é só a formalizando depois, o que era bastante comum. Em 
seu inventário, sua riqueza material aparece com o mesmo nível da propriedade anterior-
mente descrita. Móveis, utensílios e ferramentas mais numerosos, de melhor qualidade e 
valor, apenas com uma criação de gado menor. O que nos chama a atenção é a presença 
de numerosos devedores, no mínimo 20 pessoas, muitas delas, reconhecidos moradores da 
localidade. Seu comportamento nos remete a da esfera do “capitalista” local, fornecedor de 
pequenos créditos, cuja origem principal desse ativo e suas possíveis redes relacionais com 
o mercado ou outros agentes, no momento, nos é desconhecida. Muito revelador, ao final do 
inventário, é uma correspondência da viúva na qual ela ressalta que mantém a família unida, 
junto aos 50 porcos e nove escravos e que os mesmos estão consumindo quase todo o milho 
colhido. Reafirmam-se mais uma vez as considerações do “múltiplo de porcos e diamantes” 
afirmadas por Robert Slenes na década de 1980.

As relações
Francisco Vieira casa-se com Anna Maria, Domingos Calheiros com Ignácia Maria... Por-

tugueses, paulistas, fluminenses, baianos, gente das minas... Procuramos uma lógica nessas 
uniões.26 À primeira vista, como grupos diferentes a concorrer pelos mesmos recursos na-
turais, não deveriam compartilhar as suas relações sociais e muito pelo contrário, deveriam 
estabelecer rígidas fronteiras sociais. As clássicas interpretações sobre a Guerra dos Embo-
abas vêm nessa direção: conflito armado entre paulistas e reinóis no início do século XVIII. 
Mas, contrariamente a essa visão, nossos primeiros personagens revelam uma face diferente 
dessa posição. Não se percebe nenhuma lógica nas uniões matrimoniais, nos apadrinhamen-
tos, nos créditos fornecidos, que impliquem na persistência da idéia de conflito ou exclusão. 
Paulistas casam-se entre si, de Taubaté, Pindamonhangaba ou Parati. Mas casam-se também 
com portugueses, de Braga, Porto, Guimarães ou mesmo Lisboa. Estes se unem à gente das 
comarcas do Rio das Mortes e Rio das Velhas. Estes portugueses, ao contrário do que a litera-
tura sugere, não retornam à sua pátria de origem. Casam-se, enraízam-se no novo lugar que 
os abriga.27 Fixam suas raízes aonde existe abundância de terra e trabalho. 

O paulista era o descendente de portugueses, rústico, com a pele queimada pelo sol, 
embrutecido pelo apresamento agressivo dos índios, desapegado dos valores que antes, no 
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primeiro encontro, o identificava como reinol. Estes paulistas se identificam com a manuten-
ção da sobrevivência, com o domínio do embrionário mercado, com o controle da natureza 
e alimentação de suas famílias. 

Por outro lado, entre os recém chegados portugueses, para além dos oficiais da Coroa, 
súditos leais no além mar, funcionários de deferência, fidalgos e candidatos a fidalgos, em-
briões de uma longínqua elite colonial, encontramos gente de toda sorte, camponeses, deve-
dores de tributos, jornaleiros agrícolas, dentre outros. Para que lhe serviam o manejo agrí-
cola das videiras e oliveiras? Ou mesmo, qual o sentido do conhecimento da arte da pesca na 
extração das minas? A rotineira produção agrícola em solos reduzidos e de pobre cultivo, o 
enfrentamento do inverno rigoroso e a persistência das guerras e pestes, a ceifar vidas e mo-
dificar o ciclo de desenvolvimento familiar, constituíam-se em experiências que em nenhum 
momento se repetiriam no novo lugar ocupado. 

Talvez o que mais os identificasse com o passado era a pesada tributação que sofriam, 
da capitação, aos dízimos, quintos e entradas e saídas de mercadorias. Mas, antes de tudo, o 
manejo do mercado, em suas formas pré-capitalistas: pouca moeda, redes de créditos, endi-
vidamentos, circuitos mercantis a cruzar longas distâncias em um emaranhado de relações 
sociais, certamente, constituíam a maior herança trazida por estes homens em sua travessia 
atlântica. E eles assim se utilizaram dela, transformaram o sertão em grande rota de comér-
cio de almas nativas, drogas e mercadorias européias. A cada lugar conquistado da resistên-
cia indígena, em cada povoado fundado, em cada sesmaria reconhecida sobressaía o caráter 
mercantil. A própria rusticidade da cultura material montada por essa gente nas terras mi-
neiras somada a uma preocupação com investimentos na posse de escravos, o interesse em 
possuir uma família de escravos, bem como o conteúdo dos dotes, refletia uma tendência em 
redimensionar a produção e voltá-la para o mercado através do qual estaria preservada a 
sobrevivência e a reprodução do núcleo familiar.

Essa readaptação às novas condições da colônia, esse novo aprendizado realizado por 
esses recém chegados dependeu de sua integração com os outros habitantes desse espaço 
fossem eles africanos, indígenas, mamelucos, pardos ou, simplesmente, paulistas. A manu-
tenção da sua identidade, os critérios de pertencimento, percebidos nos próprios registros 
paroquiais de batismo ao discorrerem sobre sua longa ascendência portuguesa ou mesmo 
em traços da sua cultura material, tornaram-se possível pelas distintas formas pelas quais se 
realizou a interação com esses outros grupos.

A pré-existência de fronteiras sociais entre os grupos em questão, a manutenção de cri-
térios de identificação, bem como a possibilidade de compartilhamento desses critérios na 
vida social, impediu a dicotomização dos grupos.28 Permitiu que todos agissem sob a mesma 
finalidade, ou seja, manter a sobrevivência de suas famílias, multiplicar as possibilidades de 
crescimento, garantir a perpetuação do grupo familiar, garantir não só a cobrança por uns, 
mas o pagamento por todos dos tributos cobrados, tal como um contrato.29 A própria exis-
tência de uma esfera ritual e de sociabilidade, como os esforços empreendidos para a cons-
trução de uma única e belíssima capela ou mesmo as duas irmandades criadas na localidade, 
remetem à idéia de articulação e aliança.30

Ana Miranda no romance histórico “O Retrato do Rei” narra a saga dessas famílias e, de 
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certa forma, reitera a ausência de um conflito étnico ou da defesa de interesses patrióticos e 
nativistas. Em torno de uma história de amor entre uma jovem portuguesa de origem nobre 
e um sertanista paulista, rude e distante dos hábitos de Corte, identificado com a tradição 
bandeirante, a autora, distante de quaisquer discussões próprias dos textos acadêmicos, 
narra uma história. Nela sobressai a ambição pela conquista, a coragem nos enfrentamen-
tos, a ânsia por privilégios, envoltos em uma torrente de sentimentos contraditórios, como o 
ódio, traição e cobiça. Atitudes próprias da ação humana, da vontade individual.

O abandono
Em observações ainda preliminares sobre o último quartel do século XVIII, acerca das 

propriedades encontradas nessa região, encontramos traços de um cotidiano rústico, em-
pobrecido, no qual o único bem de valor era a posse de escravos. A propriedade escrava 
garantia a manutenção do nível de sobrevivência da família, marcada por grande número de 
filhos, ao anexá-la aos circuitos mercantis para a venda de excedentes. Sendo a terra, de certa 
forma disponível, senão em forma de propriedade, mas em forma de posse, ter escravos não 
representava valor de distinção, mas melhoria das condições de sobrevivência das empobre-
cidas famílias camponesas da região.

Manuel de Azevedo Duarte, casado com Izabel Maria Souza, faleceu em 1788, na Pa-
ragem de Ibertioga, freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Borda do Campo, termo 
da Vila de São João Del Rei, deixando sua família ainda em tenra formação.31 Deixou dois 
filhos de 2 e 4 anos. Entre seus bens constam cinco pratos de estanho, três tachos de cobre, 
poucos machados, foices, além de cinco devedores. Sua maior riqueza estava entre sua es-
cravaria, composta por um casal de africanos com um filho, mais um outro escravo muito 
velho e um outro casal com outros quatro filhos em um total de 10 cativos. Ao que parece 
Manuel faleceu no auge de sua prosperidade econômica, ao conseguir reunir em sua pe-
quena propriedade condições que podiam lhe assegurar a manutenção de roças e criação 
de animais com excedentes a serem comercializados nos amplos circuitos mercantis que 
caracterizavam o período.

Semelhante situação verifica-se na propriedade de Manoel da Silva casado com Luiza 
Roza, em 1790, na Borda do Campo.32 Estes, no ano do falecimento de Manoel, possuíam 
seis filhos, três deles casados e mais outros três de 22, 20 e 18 anos de idade solteiros. Pos-
suíam uma morada muito rústica, com apenas seis pratos, nove colheres, cinco garfos de 
latão, uma caldeirinha, um tacho de cobre e quatro foices e machados entre seus utensílios e 
ferramentas. Entre seus animais, dez porcos, oito ovelhas e seis vacas, além de dois cavalos. 
Possuíam seis cativos. Ou seja, diante de um modo de vida simples, seu maior investimento 
estava concentrado em sua escravaria. Esta servia até como dote a duas de suas filhas casa-
das, ao receberem duas escravinhas, possivelmente crioulas, como um estímulo a formação 
de seu novo plantel. O plantel acompanha o padrão anterior: um casal de africanos com uma 
diferença de no mínimo 10 anos entre o marido e a esposa e, deste, três filhos, além de mais 
outro africano de 44 anos. 

A vida de jacinto da Costa Coutinho, morador da Aplicação da Ibitipoca, na segunda dé-
cada do século XIX não difere muito das anteriores.33 Pai de cinco filhos, sem a demonstração 
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de propriedade de terra, mas morando em uma casa térrea coberta de telhas, com poucos 
móveis (duas caixas velhas, um caixão também velho, uma mesa e um banco) pouquíssimos 
utensílios de cozinha e ferramentas, além de um burro, uma égua e 16 porcos. Jacinto e Iza-
bel, sua esposa, possuíam seis escravos: um casal (50 e 39 anos), mais uma escrava africana 
de 25 anos e três crianças crioulas, provavelmente filhas do citado casal. Sua riqueza era 
a propriedade de cativos, devia ter roças e grãos a negociar, arrendamento a saldar, mas a 
reprodução de sua propriedade estava assegurada.

O que mais nos chama a atenção é a preocupação em manter casais de escravos, com 
diferenças marcantes de idades de, no mínimo, 10 anos de diferença entre os cônjuges, o que 
nos sugere que primeiramente era realizada a compra de um cativo adulto e depois era bus-
cada uma esposa para o mesmo, com uma lógica voltada para reprodução natural. Os filhos 
desses casais, diante da disponibilidade de terras ou mesmo da possibilidade dos próprios 
cativos se responsabilizarem pelo seu consumo, sairiam de graça para esse senhor. Uma ló-
gica própria de pequenos proprietários? Por que recorrer ao mercado, distante e duvidoso, 
auferir créditos, um negócio de risco se, internamente e com o tempo, podiam solucionar a 
carência de braços? Já está bastante comprovada a presença de arranjos familiares entre fa-
mílias livres em torno de certos interesses de preservação de status e bens familiares numa 
mesma família, por que não pensar numa lógica de arranjos familiares entre cativos à mercê 
de suas vontades?

Essas três propriedades se reproduziam sem, necessariamente, recorrerem com regula-
ridade ao tráfico para a reprodução de sua mão-de-obra.34 Esta se dava dentro dos limites da 
própria fazenda. A possibilidade de fusão dessas famílias, através da realização de casamen-
tos entre forros e livres, conduzindo à formação de uma comunidade camponesa mestiça, 
com experiências na liberdade e no cativeiro, constitui-se importante questão e merece um 
maior aprofundamento que, certamente, ainda será feito no decorrer da pesquisa.

Essas vivências acima descritas não constituem, necessariamente, um padrão. Elas divi-
dem o mesmo espaço social com as famílias de Francisco Vieira da Rocha, Manuel da Rocha 
e Domingos Calheiros, que também o dividem com um casebre construído de taipa, coberto 
de sapé e com entradas com portas estreitas e fechadas com couro, residência de uma mu-
lata “vestida de saia e camisa de algodão muito sujos”, cujo marido estava caçando na mata 
e cujos filhos eram “bonitas crianças trajadas de um modo demasiado pobre”, tal como des-
creve Saint-Hilaire, ao percorrer essas cercanias por volta de 1822.35

Numa observação ainda preliminar, cruzamos aqueles proprietários que aparecem na 
lista de capitação em 1715, com as listagens dos batismos, sesmarias e inventários dispo-
níveis para toda a região da Comarca do Rio das Mortes, em seus principais termos e não 
encontramos rastros de sua presença na região. Teriam eles, com o rápido esgotamento das 
lavras, retornado ao Planalto paulista? A sua presença na região não teria assegurado a ocu-
pação para a fixação de outras levas de paulistas e portugueses estimulados pelas doações 
de sesmarias que se multiplicavam na Borda do Campo? Teriam eles chegado a instalar suas 
famílias já nessas primeiras décadas, ou, como esclarecem os especialistas, teriam tido um 
comportamento nômade, ao acompanhar leito dos rios, cuja extração fazia-se pela bateia 
simples, sem rigor e exigência de técnicas e aparelhamento para a extração? Acreditamos 
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que sim, mas essa confirmação virá com o aprofundamento da pesquisa. Os livros de paga-
mento dos dízimos pra 1753 revelam a contribuição de 9 indivíduos pagando um total de 
244 oitavas de ouro, enquanto para 1757, encontramos 17 indivíduos pagando 119 oitavas.36 
Percebe-se, claramente, por essa via, o decréscimo da extração de ouro e o empobrecimento 
da localidade, contudo, sem o esvaziamento ou fuga nesse período para outras regiões. Ob-
serva-se aumento do número de contribuintes, mas com ínfima participação na totalidade.

No que concerne àquelas famílias que se instalaram posteriormente, de paulistas e por-
tugueses assegurados pelos títulos formais de sesmarias, bem como aqueles grupos de aven-
tureiros, dispostos a instalar suas famílias, independente da propriedade formal de terras, 
este movimento corresponderia a uma segunda fase do processo de ocupação. Essa socie-
dade se forma no alto da serra, diferente em suas origens, mas em constante processo de 
recriação de identidades, tal como foi analisado anteriormente. 

O que chama nossa atenção, principalmente pelo fato de não encontrarmos vestígios da 
permanência dos indivíduos listados em 1715 para meados do século XIX, é a possibilidade 
de uma terceira fase identificada com a desocupação. Os dados relativos à propriedade es-
crava para a localidade demonstram a presença de 149 cativos em 1715 e de 73 em 1793, 
numa curva visivelmente descendente da propriedade escrava. Independente das motiva-
ções de manutenção da propriedade escrava via reprodução natural, percebemos uma deca-
dência generalizada na região.37

Estamos a procurar traços da emigração dos membros dessas famílias para outras regi-
ões mais prósperas da Comarca do Rio das Mortes, com melhores estradas, vida social e me-
nos isolada, mas ainda não possuímos os resultados definitivos. A pesquisa, nesse momento, 
perpassa os séculos XVIII, XIX e chega ao XX. Aventamos a hipótese da inexistência de uma 
emigração de seus membros, motivados pelas partilhas, explosão demográfica ou quaisquer 
outros fatores explicativos, perceptíveis historicamente em outros tempos e espaços. Suge-
rimos a hipótese de êxodo. Não só de um indivíduo, filho ou chefe de família, mas de grupos 
familiares inteiros. 

Essa possibilidade nos leva a refletir sobre o caráter geralmente atribuído à idéia de 
decadência em Minas. Seria fatigante e, por que não reconhecer repetitiva a descrição dos 
debates em torno das proposições clássicas sobre a decadência de Minas levantadas por Cel-
so Furtado e replicadas por Roberto Martins e Robert Slenes, as quais, genericamente, con-
cordamos. Importantes estudos demonstraram a dinâmica alcançada pelo mercado interno 
em Minas, ao manter e maximizar a compra de escravos, ao reter capital endogenamente. 
No entanto, essa pesquisa à luz de novas referências metodológicas, ao proceder a uma in-
vestigação mais verticalizada sobre o comportamento de uma localidade, a partir de seus 
indivíduos e grupos familiares reacende a hipótese de decadência para algumas situações 
específicas, ou mesmo a inexistência de um padrão. A possibilidade de uma transferência 
interna à capitania de Minas, de grupos familiares inteiros, convive com a idéia de esvazia-
mento, empobrecimento, declínio, pelo ao menos para algumas localidades...

Os efeitos desse movimento ao longo prazo sobre o comportamento familiar ainda se 
constitui a ambição dessa pesquisa.
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considerarmos a importância das relações sociais no período como portadoras de amplos significados. O 
pertencimento em irmandades estava relacionado a um ideal de distinção, a uma busca de diferenciação 
dentro da hierarquia social local. Essa será entendida como uma outra escala de observação, um outro 
instrumento analítico, utilizado para o entendimento dos comportamentos cotidianos e, numa aborda-
gem mais ampla, das complexidades sociais.
31 Registro Paroquial de Nossa Senhora da Conceição do Ibitipoca: Cúria Metropolitana de Juiz de Fora; 
Inventário do Arquivo Histórico Municipal de Barbacena.
32 Idem.
33 Idem. 
34 Em que pese o vasto debate presente na historiografia sobre Minas Gerais acerca da importância da 
reprodução natural e do tráfico internacional de cativos para a reposição dos plantéis, acreditamos que 
ambos os movimentos podem responder à questão. O que nos preocupamos aqui é em tentar perceber 
em quais situações recorria-se ao tráfico e em que medida a opção pela reprodução natural tornou-se 



mais viável para manutenção da produtividade de pequenas propriedades agropastoris.
35 SAINT-HILARE, Auguste de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo, 1822. 
Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1974, p. 34.
36 Arquivo Público Mineiro- Casa dos Contos- CC 2039.
37 Arquivo Público Mineiro- Livros de cobrança de capitação.
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