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RESUMO
Caio Cruz Santos, São João del Rei na crise da mineração: Dinâmicas econômicas e
populacionais (1750-1808) 2020. 219 f. Dissertação (Mestrado)

Escola Paulista de Política,

Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020.
A pesquisa visa compreender a construção das dinâmicas econômicas e
populacionais na vila de São João del Rei no período de 1750-1808, por meio tanto das
relações mercantis quanto da transformação da estrutura produtiva. Procura-se compreender
este processo por meio de três fatores. A primeira é referente à relação entre o público e o
privado, ou seja, por meio das concessões de terras, das licenças concedidas e dos esforços da
Câmara em determinada direção, relação esta que permite visualizar tanto a estrutura pública
da época quanto o cotidiano da sociedade para as diversas áreas econômicas, mostrando o que
a população demandava do ente público. A segunda se refere à compreensão das relações
mercantis na vila de São João del Rei, corporificado na criação e expansão das lojas, das
vendas de secos e molhados e das quitandas. A última compreende a distribição da riqueza
Sanjoanense neste período, que permite entender a estrutura produtiva da região e suas
transformações. Conclui-se que regiões dualistas como São João del Rei, não se destacavam
pela dimensão de suas terras ou o tamanho do seu capital, mas por ser quase que
autopropulsor

Assim, com a

decadência aurífera nas Minas, a acumulação de capital advinda da extração aurífera, a
abundância de terras férteis numa Cabeça de Comarca politicamente organizada e a
proximidade do centro urbano do Rio de Janeiro, permitiram que a vila se organizasse como
centro de abastecimento desta região e não entrasse em declínio econômico.
Palavras-chave: São João del Rei, Dinâmicas Populacionais, Economia Colonial, Decadência
Aurífera

ABSTRACT
Caio Cruz Santos, São João del Rei in the mining crisis: Economic and population
dynamics (1750-1808) 2020. 219 f. Dissertação (Mestrado)

Escola Paulista de Política,

Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020.
The research aims to understand the construction of economic and population dynamics in the
village of São João del Rei in the period 1750-1808, through both commercial relations and
the evolution of the productive structure. We try to understand this process through three
factors. The first is related to the relationship between the public and the private, that is,
through land concessions, licenses granted and the efforts of the chamber in a certain direction,
this relationship allows visualizing both the public structure of the time and the daily life of
society for the various economic areas, showing what society demanded from the public
entity. The second refers to the understanding of market relations in the village of São João
del Rei, embodied in the creation and expansion of stores, sales of dry and wet products and
greengrocers. The last comprises the formation of Sanjoanense wealth in this period, which
allows to understand the productive structure of the region and its transformations. It is
concluded that dualist regions like São João del Rei, did not stand out for the size of their
-

transit through this

unstable period of the Captaincy. Thus, with the gold decay in Minas, the accumulation of
capital resulting from gold mining, the abundance of fertile land in a politically organized
Comarca Head and the proximity to the urban center of Rio de Janeiro, allowed the town to
organize itself as a supply center of this region and do not go into economic decline.
Keywords: São João del Rei, Population Dynamics, Colonial Economy
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INTRODUÇÃO
O período Colonial se destaca no debate sobre a História Econômica por ser ali que
se iniciam os processos que constituíram nossa estrutura econômica e social, presentes, em
partes, até os dias atuais.
Um dos grandes expoentes da Historia Econômica brasileira foi Caio Prado Júnior,
que superou a noção de ciclos econômicos, ao mostrar que no processo histórico é possível se
perceber, visto no longo prazo, certo sentido, que nada mais seria do que a constituição e
manutenção de uma relação econômica de dependência entre o Colonizado e o Colonizador,
no qual a Colônia Brasileira servia para exportar suas riquezas para Portugal, que buscava por
meio desta relação subserviente e exploratória extrair excedentes econômicos no maior nível
possível. Deste modo os historiadores da vertente Pradiana consideram que a economia
brasileira era apenas um apêndice da economia europeia.
Minas Gerais não fugiria desta relação, na qual foi ocupada principalmente por
aqueles que buscavam a fortuna através dos metais preciosos. A extração aurífera então se
tornou a principal atividade e o objetivo último desta Provincia. Com os recursos sendo
destinados a esta área, a Coroa alterou a legislação que regulamentava sua produção, impondo
uma série de procedimentos para salvaguardar os metais extraídos e que deveriam ser
destinados, em sua maioria, para a Metrópole. Deste modo, o sentido da ocupação do
território mineiro era a exportação do ouro que ali fora achado.
Para além da atividade aurífera, se instalaram atividades secundárias para a
subsistência das regiões mineiras. Criam-se passagens, pedágios e comércio de mantimentos.
Estas atividades eram secundárias e foi pouco considerada por Caio Prado Jr. e seus
discípulos, mas fontes documentais disponibilizadas nas últimas quatro décadas indicam um
mercado interno consideravelmente maior do que previsto pelo modelo Pradiano.
O próprio Caio Prado já havia indicado exceções:
A proximidade de um importante núcleo de povoamento do litoral, como o Rio
de Janeiro veio ainda reforçar aquelas perspectivas excepcionais, a agricultura
mineira, embora quase exclusivamente de subsistência (...) adquire um nível bem
mais dinâmico que regiões similares da Colônia. E são aí que encontramos as
principais daquelas poucas exceções acima lembradas, de grandes propriedades,
fazendas ocupadas unicamente com a produção de gêneros de consumo interno.
(PRADO JR., 1981, p.162)
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A possível existência de uma atividade mercantil de vulto em algumas regiões de
Minas Gerais na decadência aurífera gera problemas, dependendo da escala desta atividade,
para a corrente Pradiana. As pesquisas recentes acerca do mercado interno evidenciaram uma
maior retenção dos excedentes gerados dentro da colônia e uma capacidade de acumulação do
sistema colonial. Disto decorre o grande interesse por estas pesquisas.
A questão a ser colocada é: o que aconteceria com a dinâmica econômica de uma
região, se sua principal atividade de exportação definhasse num curto período de tempo?
Mais especificamente, o que aconteceu com a economia mineira
del Rei

em especial a de São João

após o declínio da extração aurífera? É dentro deste debate que esta pesquisa está

inserida.
O tema desta pesquisa é a dinâmica econômica e populacional de São João del Rei, e
sua relação com o auge e declínio da extração aurífera, de modo que se capte o nível de
(in)dependência da produção de abastecimento em relação ao ciclo do ouro. Destaca-se a
transformação do comércio local (lojas, vendas de secos e molhados e quitandas) como
resultado das interações econômicas, no qual permite compreender a densidade desta
atividade mercantil. A evolução das riquezas Sanjoanenses ajuda a compreender a capacidade
de gerar riqueza da estrutura produtiva da região. Em suma, esta pesquisa visa elucidar a
construção das dinâmicas econômicas e populacionais na região analisado por meio tanto das
relações mercantis quanto da variação da estrutura produtiva e seus efeitos sobre a região.
O trabalho analisa a configuração de uma economia de estrutura dualista na vila de
São João del Rei, no período Colonial, mais especificamente procura demonstrar as
características que a distingue de outras regiões da Capitania e as peculiaridades que, pode-se
dizer, faz desta economia uma excessão à abordagem Pradiana e às teses de Furtado sobre a
Capitania de Minas.
O período analisado pela pesquisa inicia-se em 1750, no momento de auge da
extração aurífera, tanto para São João del Rei quanto para outras vilas com predomínio das
atividades auríferas, e se estende até 1808, ano no qual ocorre a chegada da Coroa Portuguesa
no Brasil, que impactou tanto esta quanto outras vilas, mudando o foco e a densidade das
relações mercantis e da produção agropastoril que vão ser destinadas ao Rio de Janeiro com
objetivo de alimentar a Corte portuguesa recém-chegada à Colônia. Se por um lado, analisar
estas mudanças decorrentes da chegad da Coroa Portuguesa seja imprescindível, por outro,
concentrar-se unicamente nestes fatores prejudicaria a análise de fatores internos e se perderia
o foco deste trabalho, por isso as atenções se concentrarão na análise interna e, elas, quanto
pertinentes, serão consideradas em sua relação com o mercado externo.
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Assim sendo, esse período abarca o auge e o declínio da atividade aurífera na região,
o que permitirá apreender a dimensão do processo de formação econômica Sanjoanense e sua
relação com o ouro. Dentro desta delimitação temporal existe dois subperíodos que vale a
pena mencionar: entre 1750 e 1779 que compreende um período de queda leve e gradual da
extração aurífera e 1780-1808 no qual ocorre um declínio mais acentuado do ouro até se
exaurirem as minas na virada ao século XIX.
Procura-se compreender este processo por meio de três fatores. A primeira é
referente à relação entre o público e o privado, ou seja, por meio das concessões de terras, das
licenças concedidas e dos esforços da Câmara em determinada direção, que

permite

visualizar tanto a estrutura pública da época quanto o cotidiano da sociedade para as diversas
áreas econômicas, mostrando o que a sociedade demandava do ente público. A segunda se
refere à compreensão das relações mercantis na vila de São João del Rei, corporificado na
criação e expansão das lojas, das vendas de secos e molhados e das quitandas. O nível do
comércio local, relativo e absoluto, permite compreender como funcionava a economia local e
as suas transformações ao longo do tempo. A última compreende a formação das riquezas
Sanjoanense neste período, que permite entender a estrutura produtiva da região e suas
transformações. Assim será composto o conteúdo da pesquisa e para isso traz-se a descrição
das fontes que subsidiam este trabalho.
A fim de atender aos objetivos da pesquisa, será realizada uma revisão da literatura
especializada feita por meio de busca exploratória de dados secundários, com revisão
bibliográfica e a análise documental (primária). Para Echer (2001) a revisão de literatura
explícita que num mesmo eixo temático verifica-se a existência de diversas interpretações do
problema estudado, ampliando a análise e colaborando para a coerência das argumentações
teóricas.
Nesta dissertação, busca-se a fundamentação histórica para uma possível resposta
teórica sobre a interpretação de Caio Prado e seus discípulos ao indicar um mercado interno
reduzido, especificamente no período de decadência do ciclo aurífero.
A pesquisa aborda os estudos que analisaram os processos sociais e econômicos
gerados pela decadência aurífera no território da Comarca do Rio das Mortes, mais
especificamente, a vila de São João del Rei, além da análise das fontes documentais. Para
melhor contextualização da análise esta dissertação se fundamenta em autores como: Celso
Furtado, Wilson Cano, Afonso de Alencastro Graça Filho, Alcir Lenharo, entre outros.
As fontes utilizadas nesta pesquisa têm como objetivo elucidar as transformações
ocorridas na economia de abastecimento de São João del Rei no período analisado, no qual se
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tenta captar a estrutura, fluxos e ciclos dessa economia, principalmente na economia de
abastecimento.
Primeiramente se dedicou a análise dos Registros de Aforamentos Concedidos de
São João del Rei, que estão depositados no Arquivo Histórico da Biblioteca Municipal de São
João del Rei. Estes permitem compreender a dinâmica, ao longo do período analisado, da
concessão de terras para a produção agrícola ou a criação de animais, no qual está relacionado,
a priori, com o nível de produção agropastoril e sua respectiva comercialização, mesmo que
não na mesma intensidade, considerando a existência de uma agricultura de subsistência no
período.
Também se analisa mais detidamente as

Licenças passadas pela Câmara de São

João del Rei no período de 1771 a 1808, sendo este o único período que se tinha esta fonte
documental específica, na qual também se encontram depositados no Arquivo Histórico da
Biblioteca Municipal de São João del Rei. As licenças passadas pela Câmara registram o
número e o tipo de licenças concedidas para se exercer algumas atividades, tanto para ser
Quitandeira quanto para ser Feitor de terras, no qual exprime, relativamente, as possibilidades
que se apresentam da sociedade para exercer algumas atividades em detrimento de outras e
expressam como estas possibilidades se transformam com o declínio da extração aurífera.
No tocante ao comércio propriamente dito, se observará a dinâmica comercial
existente na vila, tentando compreender a sua possível transformação ao longo do tempo. Para
tanto, se utiliza as Listas de Receitas e Despesas da Câmara de São João del Rei, de 1750 a
1777, a qual também é a única do período. Elas estão sob a guarda do Arquivo Histórico da
Biblioteca Municipal de São João del Rei. Ainda sobre a análise desta fonte, se comparam os
rendimentos de algumas atividades (Renda da aferição, Rematação das cabeças (de Gado),
Rematação dos foros e Rematação da Renda da cadeia) por meio dos valores pagos à Câmara
e analisa-se as variações absolutas e relativas no período citado.
Vale ressaltar a utilização de dados secundários trabalhados por alguns historiadores,
mais especificamente, os dados gerados a partir dos inventários post-mortem coletados e
preparados por Malaquias (2014) e Lima (2017). Estes dados mostram a formação das
riquezas Sanjoanenses e permitem entender sua estrutura produtiva.
O que se pode deduzir, a partir dos dados aqui apresentados, é que regiões dualistas
como São João del Rei, não se destacavam pela dimensão de suas terras ou o tamanho do seu
capital, mas p

autopropulsor

Capitania. Enquanto Vila Rica tinha o maior volume de capital acumulado e Sabará o maior
território agrícola, a Comarca do Rio das Mortes, e mais especificamente São João del Rei,
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concentravam os dois fatores, mesmo que em menor escala. A economia de abastecimento da
vila era secundária à extração aurífera da vila de São João del Rei e da Capitania de Minas
Gerais no auge do ciclo do ouro, mas com a decadência aurífera nas Minas, a acumulação de
capital advinda da extração aurífera, a abundância de terras férteis numa Cabeça de Comarca,
politicamente organizada e a proximidade do centro urbano do Rio de Janeiro, permitiram que
a vila se organizasse como centro de abastecimento desta região.
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1. AS TESES DIVERGENTES: DEBATE SOBRE A ECONOMIA COLONIAL
As teses de Caio Prado Júnior marcaram o debate acerca da História Econômica
brasileira. A sua obra mais célebre, a saber, Formação do Brasil Contemporâneo (1942),
concebe um modelo explicativo da estrutura e dinâmica da economia colonial, que visa
construir a resposta para uma complexa pergunta: Por que o Brasil é atrasado? A resposta é
dada já no primeiro capítulo:
Se vamos à essência de nossa formação, veremos que na realidade nos
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros (...) e em
seguida café, para o mercado europeu (...) É com tal objetivo, objetivo exterior,
voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fosse de
interesse daquele comercio, que se organizava a sociedade e a economia
brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades
do país. (PRADO JR. 1981, p.31)

Em suma, a estrutura econômica assim como suas contradições inerentes são resultados
históricos da colonização. Caio Prado Júnior busca encontrar a essência dos fenômenos
históricos acerca da economia colonial, ou seja, teorizar a história colonial de fato. Esta
compreensão, de cunho marxista, leva-o à considerar que ao observar a dinâmica econômica
do período colonial vê-se, em essência, o sentido de sua criação e manutenção.
Para Prado Jr. (1942) o sentido da colonização brasileira não pode ser explicado
apenas por elementos internos, pois, este território nada mais e
metrópole. As exportações de bens primários e, mais adiante, metais raros, assim como a
importação de outros dos produtos portugueses, serviram para atingir o objetivo imposto pela
Metrópole.
A estrutura econômica que possibilitava este objetivo e que de fato se consolidou na
colônia brasileira tem, em si, três elementos essenciais, a saber, a monocultura, a grande
lavoura e o trabalho escravo. Deste modo se consolidou a principal atividade econômica da
Colônia, a exportação de bens primários, na qual qualquer outra atividade econômica era
secundária no sistema e subordinada à atividade principal.
A grande lavoura representa o nervo da agricultura colonial; a produção dos
gêneros de consumo interno

a mandioca, o milho, o feijão, que são os
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principais

foi um apêndice dela, de expressão puramente subsidiária. (PRADO

JR., 1981, p. 143).

O abastecimento desses gêneros de consumo

interno 1 é então, para Prado Jr.,

atividade secundária, sem grande importância e realizada apenas para os pequenos centros
urbanos, além de ter sua dinâmica determinada pelo mercado externo. Algumas exceções, de
grande interesse para este trabalho, já são apontadas pelo próprio autor ao se referir ao setor
agroexportador mineiro.
Em essência, o modelo explicativo apresentado delineia as características da
formação de uma economia brasileira dependente e atrasada em relação à Metrópole, que tem
suas raízes na subordinação colonial, política e econômica, estabelecida por Portugal, assim
como os sucessivos movimentos da Coroa para perpetuar este pacto colonial.
Trabalhos posteriores, como os de Celso Furtado, corroboraram e consolidaram a
visão Pradiana, a despeito de o autor partir de um referencial teórico diferente, inspirado pelas
ideias keynesianas e, principalmente, pelas ideias cepalinas.
A abordagem Histórico Estrutural foi desenvolvida pela CEPAL objetiva a
compreensão histórica da dicotomia centro-periferia. Assim sendo, só se poderia compreender
o fenômeno do subdesenvolvimento nos países periféricos quando estes se relacionam com o
desenvolvimento dos países centrais2.
A deterioração das relações de troca internacionais era o resultado do comércio
agroexportador, pois historicamente, um aumento na demanda não era seguido por um
aumento de preço dos produtos agrícolas pela abundância dos fatores de produção terratrabalho, mas quando ocorria uma queda na demanda se diminuía o preço, levando à
deterioração dos termos de troca.
Duas variáveis devem ser consideradas ao se analisar a produção agroexportadora, na
qual sua combinação modifica a estrutura econômica e seu avanço, a saber: a abundância de
terras aptas e a possibilidade de acesso às terras. Esta abordagem permite uma reflexão mais
aprofundada acerca da problemática regional, mas vale ressaltar que as relações centroperiferia são previstas pela teoria apenas no seu nível global.

1

Por mercado interno entende-se um sistema de trocas locais autossuficiente, capaz de gerar, por si próprio,
acumulação de capital. Este mercado interno inclui a comercialização dos produtos agropastoris e
manufaturados. Este é o conceito que permeia este debate Colonial, mas não é, em muito dos casos, o conceito
de mercado interno qeue está em debate, mas sim sua extensão. Para mais detalhes sobre a definição de mercado
interno ver Antonio de Paula(2002)
2
Para mais aprofundamentos nesta questão ver: FURTADO (2007);BIELSCHOWSKY (2000).
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O avanço produtivo que se destinou à exportação gerava um excedente econômico.
Isto permitiu uma diversificação da procura por bens, em que Furtado ressaltou ser este um
fator principal para ocorrer o desenvolvimento nas sociedades contemporâneas, de modo que
se importarvm bens manufaturados da Europa.
A combinação entre terras abundantes, e a dificuldade de acessa-las é o que em
geral ocorreu na América Latina, pode ser caracterizada pelo distanciamento da população
rural com os centros de decisão. Os indivíduos, mas próximos ao Estado e com um capital
acumulado relevante conseguiam obter as melhores terras gerando uma agricultura mercantil.
Já a população com menores ou nenhuma condição desbravava novas terras,

para sua

utilização própria ou de terceiro (FURTADO, 1967)
Para Furtado (1967), o subdesenvolvimento é um fenômeno socioeconômico que
apenas pode ser entendido vinculado com o desenvolvimento, e para compreender o porquê
do subdesenvolvimento de uma região, é necessário olhar o desenvolvimento das regiões
próximas.
Para isso, contudo, é necessário entender as relações de poder exercidos pelos
centros hegemônicos e por economias externas às regiões subdesenvolvidas , pois ocorria que
o setor agrário exportava seus produtos e a região importava produtos não agrários . Geravase assim uma acomodação dos produtores rurais que obtinham um lucro considerável, por
deterem técnicas rudimentares, como apontado por Furtado, e, ainda, um apego à tradição
familiar na produção agrícola sendo estes um dos fatores da não modernização da agricultura.
Esta discrepância econômica também dificultava o desenvolvimento, fato este que
também ocorria nos centros urbanos. Diniz (2009, p.237) ressalta com base em Furtado que
de consumo cosmopolitas, inco
excedentes eram consumidos e não investidos, impossibilitando a sustentação de um processo
de desenvolvimento.
Fernando Novais (1979) retoma a ideia de Caio Prado Jr. explicitada acima , no qual
aprofunda e sistematiza esta tese. O autor traz para o centro do debate o conceito de capital
mercantil e
este último é o conceito-chave em sua obra.
Para Novais, extração do excedente econômico, pelos comerciantes da Metrópole,
executado pelo capital mercantil, ocorria por meio do regime de comércio colonial, ou seja,
pelo monopólio comercial que os portugueses detinham com a Colônia. Este monopólio
permitia que os comerciantes portugueses comprassem os produtos da Colônia a preços muito
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reduzidos enquanto os vendiaa preços elevados na Europa, da mesma forma que compravam
produtos europeus e os vendiam a preços elevados na Colônia, extraindo assim excedentes
nestas operações. Nas palavras do autor:
O regime comercial

isto é, o exclusivo metropolitano no comércio colonial

constituiu-se ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, no mecanismo através do
qual se processava a apropriação por parte dos mercadores das metrópoles, dos
lucros excedentes gerados nas economias coloniais: assim, pois, o sistema
colonial em funcionamento, configurava uma peça de acumulação primitiva de
(NOVAIS, 1979, p.92).

Enquanto parte do excedente era captada pelos comerciantes portugueses, outra parte
ficava na Colônia, concentrada nas mãos dos grandes senhores de terra. Estes mantinham
altos rendimentos pelos baixos custos de produção realizados pela utilização do trabalho
escravo, de modo que, mesmo numa economia dependente e atrasada, os grandes senhores de
escravos se encontravam confortavelmente na pirâmide econômica, fazendo pequenas e
grandes fortunas, ocupando o posto de elite econômica da Colônia e, sem motivo algum para
ser diferente, perpetuando o atraso e a dependência politica e, principalmente, a econômica.
A escolha pela utilização de mão de obra escrava, para Novais, ao invés de uma mão
de obra livre, atendia por um lado os objetivos impostos à Colônia, ou seja, pela necessidade
do capital comercial de extrair excedentes por meio das exportações da Colônia, pois o
sistema escravista reduz os custos e concentra os esforços da Colônia para a exportação. Por
outro lado, Novais aponta que a própria acumulação de capital gerada pelo tráfico negreiro
reforçava o sistema escravista, já que este capital ficava concentrado na Metrópole. Por isto
Novais afirma que não é a escravidão que explica o tráfico negreiro, mas a acumulação de
capital mercantil realizada no tráfico negreiro que explica o regime escravocrata adotado na
Colônia portuguesa na América.
Ao tratar das atividades secundárias, mais especificamente da produção para o
mercado interno, o autor afirma que a estrutura econômica impedia a expansão deste mercado,
pois os grandes senhores de terras forçavam cada vez mais seus escravos a plantar e produzir
os bens para sua própria subsistência, com o objetivo de diminuir os custos de produção e, por
consequência, aumentar a parcela do excedente econômico que ficava em suas mãos. Deste
modo, Novais conclui que a produção para o mercado interno era reduzida, salvo raras
exceções, como já apontado por Caio Prado Jr. .
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Os obstáculos para a formação de um mercado interno estavam intrinsicamente
ligados à adoção de relações econômicas, cujas características dificultavam que parcela do
capital fosse destinada para o mercado interno, pois, se trabalho escorresse para o mercado
interno, se diminuiria o volume de exportações.
(...) no contexto do sistema colonial e da economia mercantil-escravista, parte do
pagamento do fator trabalho era feita no parque produtor (referimo-nos ao
pagamento do preço dos escravos aos seus mercadores); a outra parte (ou seja, a
manutenção do escravo) processava-se através da produção de subsistência, não
dando, pois, lugar a operações mercantis, pelo menos em larga escala. Logo,
nenhuma das duas parcelas em que, na economia colonial, se dividia a
remuneração do trabalho se constituía em procura interna que estimulasse
autonomamente o crescimento econômico. Em suma: a economia mercantil
escravista tem necessariamente um mercado interno reduzidíssimo. (NOVAIS,
1979, p.73).

Em suma, para o autor, os excedentes captados pelos portugueses serviram como
capital primitivo para as transformações econômicas ocorridas na Europa, mais
especificamente para impulsionar a transição do feudalismo para o capitalismo no velho
continente, no qual o marco definitivo desta transformação foi a Revolução Industrial ocorrida
na Inglaterra. Esta é, para

Colônia

brasileira era parte do sistema econômico em expansão e transformação.
O modelo explicativo de Caio Prado Jr. , corroborado por Celso Furtado e Fernando
Novais, será criticado já na década de 1980 por diversos autores e por motivos diferentes.
Dentre diversas críticas, pode se resumir as que interessam diretamente a este trabalho:
1) A não sistematização da estrutura produtiva interna e seus impactos no rumo da
economia, em outras palavras, a não compreensão do escravismo como modo de produção.
2) As novas fontes documentais mostram um mercado interno dinâmico em diversas
regiões, assim sendo o modelo explicativo perde capacidade de explicar a complexa realidade
histórica.
A primeira critica foi encabeçada por Jacob Gorender (1978), Ciro Flamarion
Cardoso (1987), e Antônio Barros de Castro (1990). Gorender e Cardoso compreendem que
existia a necessidade de se analisar mais detidamente a dinâmica interna da economia colonial
por meio do seu fator chave: o escravismo. Assim cunham o conceito de modo de produção
escravista colonial. Ao se utilizar da economia política marxiana para desenvolver suas
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argumentações, os autores criticam a ênfase dada ao mercado externo no modelo pradiano,
mas não negam a importância deste para a economia local, de modo a afirmar que existia uma
acumulação endógena na economia colonial concentrada na mão dos senhores de escravo.
A procedência externa de fatores de produção trabalhadores e elementos materiais
da produção

não indica, em absoluto, que um modo de produção seja incapaz de reproduzir-

se. Na medida em que os agentes da organização da produção sejam capazes de pagar a
aquisição dos fatores importados de que careçam. Nesta medida, o modo de produção se
revelaria também capaz de reprodução, com um caráter genuinamente endógeno
(GORENDER, 1985 apud FRAGOSO, 1992, p.61-62)3.
Ciro Cardoso, porém, indica o caráter dependente deste modo de produção, já que
tanto a reprodução da força de trabalho como a realização da mais-valia ocorria no mercado
estrangeiro, sendo isto contraditório com o próprio conceito de modo de produção de Marx.
Outro modelo teórico que tenta superar o modelo pradiano é proposto por Castro
(1980) que critica a ênfase dada por Caio Prado Jr. para o mercado externo, assim como
Cardoso e Gorender, mas, diferente destes, Castro não considera um modo de produção précapitalista4. Para o autor, não se pode fazer uma análise puramente econômica em regiões précapitalistas, já que ali o econômico e o político se misturam. Desse modo, para Castro não se
pode analisar a escravidão apenas pela sua faceta econômica.
Deste modo, para Castro, o sistema colonial é definido tanto pela produção e
comercialização de mercadorias, quanto pelas contradições políticas do escravismo. Enquanto
a primeira é compreensível pelas leis econômicas, a última apenas pode ser concebida à luz da
situação jurídico-política da Colônia.
A segunda crítica, de base documental, em essência, não pode ser contrariada. As
vastas fontes documentais disponibilizadas nas últimas décadas indicam um mercado interno
maior do que previsto pelo modelo pradiano. Esta perspectiva permitiu que João Luiz Fragoso
radicalizasse ante ao modelo interpretativo de Prado Jr., baseado no conceito de formação
Fragoso demonstra que na sociedade portuguesa da época não se via qualquer
acumulação primitiva que comporia a chegada do capitalismo, pelo contrário, os excedentes
concentrados na Metrópole eram em geral gastos

3

Para mais aprofundamentos ver CASTRO (1990)
Castro percebe o modelo de produção pré-capitalista como como pouco realista, por separar a variável
econômica das outras áreas da vida humana.

4
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econômica e social não evidenciava qualquer transformação capitalista, mas sim uma
manutenção de características arcaicas e feudais:
conomia colonial tinha por objetivo propiciar a acumulação
p.67).

O fidalgo mercador seria a expressão última da contradição do sistema pré-capitalista
existente em Portugal nos primeiros séculos da colonização. Sua ação no comércio
internacional, utilizando do exclusivo colonial, tinha como objetivo a glória nobiliárquica e
vista agora não

(FRAGOSO, 1992, p. 69).

As pesquisas acerca do mercado interno evidenciaram, para o pesquisador, uma
maior retenção dos excedentes gerados dentro da Colônia e uma capacidade de acumulação
endógena do sistema colonial. Disto decorre o grande interesse por estas pesquisas, na qual
será tratada na próxima seção.
A questão a ser colocada, portanto, é: o que aconteceria com a dinâmica economia de
uma região se sua principal atividade de exportação definhasse num curto período de tempo?
Mais especificamente, o que aconteceu com a economia Sanjoanense com o declínio da
extração aurífera?

1.1 As Minas e o Ouro: Desdobramento do debate Colonial nas Minas Gerais do século
XVIII
O debate colonial tem desdobramentos regionais. É perceptível a influencia direta e
indireta que Caio Prado Jr. e Celso Furtado têm na compreensão da dinâmica econômica de
Minas Gerais no ciclo do ouro. Caio Prado Jr. aponta a urbanização mineira como um dos
poucos locais com efetiva presença do Estado, movimento este que caminhava contra a
tendência de fracasso da autoridade metropolitana frente à imensidão geográfica do Brasil.
A visão de Prado Jr. influencia autores como Francisco Iglesias (1985) que aponta a
importância da mineração para a economia de Minas, mas com a crise a agricultura tornou-se
mais relevante na Capitania, principalmente a agricultura não exportadora. Para Iglesias
(1985):
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No capítulo da lavoura, temos o seu incremento pela desocupação de fatores
produtivos. Ela não chega, entretanto, à pujança de outras áreas do país, pois a
condição de capitania central, emperra o comércio. Desenvolve-se a lavoura de
subsistência, não a de produtos de exportação

a chamada grande lavoura. As

distâncias a serem percorridas pelas mercadorias mineiras e os pagamentos em que
elas importam fazem que não possam disputar com as da faixa litorânea. Das
lavouras de mais significado econômico, só o algodão teve êxito ainda no século
XVIII, para atender às necessidades dos filatórios; as demais culturas destinam-se ao
consumo imediato; terá início, então a conquista de terras para o café (Iglesias, 1985,
p. 362-412 apud. Pascoal, 2007 p. 2 ).

Segundo Roberta Delson (1979)

com Pombal (1699-1782), secretário de Estado do

Reino entre 1756-1777) - houve uma política deliberada de construções de vilas na colônia
portuguesa na América

em locais de interesse de Portugal, no interior da colônia

para

proteger os metais retirados das zonas auríferas, mas também para aumentar a arrecadação
fiscal em outros locais.
Um dos intelectuais que mais influenciou a historiografia mineira foi Celso Furtado
(1977), que analisou a economia mineira dos oitocentos, mais especificamente, a economia
mineradora. O autor, ao comparou esta com a economia açucareira do Nordeste e a economia
cafeeira do Sudeste, indicando algumas especificidades do modelo minerador.
Ao adentrar na matriz explicativa construída por Furtado (1977), percebe-se que o
grau de monetização da economia mineradora era maior que a açucareira e menor que a
cafeeira. A produção de açúcar era baseada no modelo de plantation escravista, no qual a
subsistência dos escravos era integralmente suprida dentro das próprias fazendas, já na
produção mineradora, coexistiam ao mesmo tempo o trabalho escravo e o trabalho livre, além
disso, os produtos de subsistência dos escravos eram adquiridos nos mercados locais. Isto
aumentava a monetização da economia, diversificava a produção local e distribuía melhor os
excedentes da extração aurífera no mercado regional.
Furtado (1970) concluiu que a decadência da extração aurífera estagnava a economia
mineira. Esta não consegue desenvolver as indústrias no solo mineiro por falta de capacidade
técnica e experiência manufatureira. O autor percebeu ainda a agricultura Mineira como uma
produção de subsistência que alcançava, quando muito, uma pequena margem de lucro, de
modo que se estagnou com o declínio permanente da extração aurífera. As palavras de Júnia
Furtado (2009) são claras sobre este ponto:
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Análises baseadas nos ciclos econômicos exportadores se tornaram referências
obrigatórias quando se tratava de analisar a mineração aurífera ou diamantífera
colonial (FURTADO, C. 1980). Nesta dimensão, o período minerador foi
compreendido como a fase áurea da história mineira, ao realizar plenamente a
vocação exportadora da economia brasileira (..). O ciclo do ouro seria, nesta medida,
de expansão econômica, caracterizado pelo fausto da sociedade, por uma relativa
democratização do acesso à riqueza e por uma expansão da vida urbana. Em
oposição, o século XIX seria marcado pela ruralização da região, pela endogenia de
uma economia agrícola não exportadora, voltada para o mercado interno,
simbolizando a idade das trevas mineira.(FURTADO, 2009 p.117 )

Na mesma linha que Celso Furtado, Wilson Cano (1977) afirma que Minas Gerais
não criou um complexo econômico relevante. Por ser baseada na monocultura, parte
considerável dos esforços produtivos estavam concentrados na extração aurífera, cerca de 80%
da população Mineira. Mas Cano apresenta sua tese por outra perspectiva, no qual observa
primariamente as contradições e dificuldades derivadas do (não) complexo econômico
Mineiro. Isto implica que grande parte dos produtos precisavam ser importados, pois os 20%
da população que não se dedicavam à mineração não conseguiriam suprir a demanda existente.
Já Mello e Souza mostra em seu livro célebre, Os desclassificados do ouro (1982),
que a estrutura econômica do ciclo do Ouro em Minas Gerais era composta por dois grupos,
os donos das lavras e minas e os escravos, restando apenas um grupo de homens livres, pobres
e sem uma função muito clara na sociedade Mineira

os Desclassificados. Neste sentido,

Mello argumenta a favor das teses de Furtado, Iglesias e Cano. Mas Mello (1982) não se
prende aos dois principais grupos de análise e destrincha o cotidiano desta parcela
marginalizada da sociedade:
A autora recusou a noção de riqueza da sociedade mineira e mergulhou no universo
dos desclassificados, procurando ao mesmo tempo desvendar o processo de
constituição da administração portuguesa na região. Em oposição à bipolarização
senhor-escravo, o tema da vadiagem descortinou uma sociedade mineira
multifacetada e plural. Nesta medida, o livro despertou o interesse por parte da nova
geração de historiadores por objetos que estavam relegados ao esquecimento, entre
outros, o cotidiano, o abastecimento, os pobres, as mulheres, as crianças ou o
universo social da escravidão das Minas Gerais. (FURTADO, J., 2009 p.118)

Os desclassificados, então compostos consideravelmente por mestiços e pessoas de
cor, se encontravam fora da atividade aurífera e longe do poder e influencia da administração
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central, uma massa de desajustados que buscavam em qualquer outra atividade a saída para a
estabilidade que nunca tiveram, mas viviam, em suma, à margem da estrutura senhor-escravo.
(MELLO, 1982)
Assim, os trabalhos de Mello (1982) analisaram o cotidiano, a pobreza e as
atividades secundárias das Gerais, mudando não apenas o foco, mas também a metodologia,
abarcando outras fontes documentais para além das oficiais, no momento em que essas
últimas também se expandiam por meio das inúmeras pesquisas regionais que foram
desenvolvidas nos anos 1980.
Nestas novas pesquisas regionais, diversos historiadores começaram a contestar a
importância do ouro para as regiões analisadas e deram um foco maior para as atividades
agropastoris tanto no ciclo aurífero quanto após sua decadência. O resultado deste movimento
é que parte considerável desses historiadores descartou a hipótese de que a economia da
região se estagnou após a crise aurífera. Os mesmos consideram que a economia da região
manteve o seu dinamismo, no qual se migraram os esforços da produção aurífera para uma
agricultura pujante.
Alcir Lenharo (1979), por sua vez, destacou o sul de Minas como um pujante polo
agrícola que produzia e comercializava produtos agrícolas de forma dinâmica e que criou uma
estrutura econômica complexa ao final do ciclo do ouro, composta por uma elite mercantil
forte e atuante, principalmente nas praças do Rio de Janeiro.

Assim, o autor nega as

afirmações de que a agricultura era secundária e não mercantil em Minas após o ciclo do ouro,
ao menos para o sul de Minas.
Ao analisar o fluxo de escravos na primeira metade do século XIX, Martins (1980)
afirma que as importações de escravos não caíram neste período, pelo contrário, se
expandiram. Isto indica que a mão de obra escrava estava sendo utilizada por outras
atividades que não a do ouro. Martins indica que a manutenção e expansão da população
cativa advinham da atividade agropastoril de subsistência, mas que apresentava baixo grau de
mercantilização.
O grosso da economia de Minas no século XIX, onde a vasta maioria dos escravos
estava empregada, não se compunha de plantation nem era orientado para
exportações. Isolamento de mercados externos à província, diversificação e autosuficiência eram suas características principais. Minas tinha um dos mais baixos
níveis de exportações per capita do país. A grande lavoura exportadora permaneceu
confinada a uma pequena área e o cerne da economia provincial consistia de
unidades agrícolas diversificadas internamente

produzindo para o seu próprio
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sustento e vendendo os excedentes em eventuais mercados locais e regionais
(Martins, 1983, p. 209 apud Pascoal, 2007).

O grande obstáculo das teses de Martins (1983), observado por seus principais
críticos, era acerca da dificuldade de se manter e expandir um plantel de escravo nos níveis
existentes na Capitania por meio de atividades com baixo grau de mercantilização e não
exportadoras, pois o escravo era uma mercadoria cara e de difícil obtenção no século XIX.
Martins concilia os dois movimentos apontando para o apego à escravidão existente. Era
necessário controlar a mão de obra escrava, ao considerar a grande oferta de terras na
Capitania.
Este é o chamado efeito Wakefield, no qual, pela impossibilidade de se controlar o
efeito terra, era necessário controlar a mão de obra, ou seja, manter o plantel escravista. O
efeito Wakefield foi a forma de conciliar estes dois fatos históricos apresentados por Martins,
mas se tornou o ponto mais frágil de sua tese; a alternativa óbvia naquele momento para os
outros historiadores críticos à tese de Martins foi contestar um dos dois pontos desta obra.
Neste sentido, Robert Slenes (1988) aceita os apontamentos de Martins (1983) acerca
da singularidade de Minas Gerais e, por consequência, das lacunas da tese ainda predominante
naquele momento, da decadência econômica. Entretanto Slenes relativiza afirmação de que a
atividade econômica era não exportadora e apresentava baixo grau de mercantilização, Slenes
(1988) afirma que existia um complexo econômico exportador baseado no diamante, ouro e
na agropecuária, como os porcos, como exemplo, de modo que esta Minas não tinha de forma
geral uma economia não-exportadora, com a grande lavoura exportadora confinada a uma
pequena área, como previa Martins.
Por outro lado, Cano (2002) diverge das explicações de Slenes sobre o grau de
mercantilização da economia na Capitania , e concorda com Martins sobre a influência do
efeito Wakefild, mas reapresenta um outro ponto de conciliação, a saber, a reprodução
natural. Cano reafirma que o grau de mercantilização das atividades econômicas era baixo e
que a região não criou um complexo exportador para além do ouro. O resultado disto é que o
grau de exploração da mão de obra diminuiu consideravelmente, o que permitiu altas taxas de
reprodução natural, influenciando na quantidade de escravos que a região teria durante a
primeira metade do século XIX.
Já Douglas Libby (1988) compartilha das ideias de Slenes sobre Minas ser uma
economia com grau de mercantilização considerável ao analisar detidamente o fluxo
populacional tanto dos escravos quanto das pessoas livres. Para Libby (1988) a economia
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mineira, tendo o ouro como a atividade exportadora central, viveu uma produção mercantil de
subsistência. Uma das principais contribuições do autor para o debate é a relativização da
presença escravagista no cotidiano da Capitania. Libby constata que dois terços dos
domicílios mineiros não possuíam escravos, e que entre o um terço de possuidores de
escravos, existia uma relevante concentração de escravos na mão de poucos. Desta forma
existia uma massa de pessoas livres e não possuidoras de escravos, criando o sustento com
suas próprias mãos.
Affonso de Paula (2002) compactua com a tese da economia mineira ter um caráter
mercantil. O autor considera que, após a crise aurífera, a produção e comercialização de
alimentos voltam a ser o principal negócio na maior parte da capitania , criando uma
economia agrícola diversificada e descentralizada em toda a região, a qual, dentre outros
fatores, seria incrementada com a chegada da Coroa Portuguesa no Rio de Janeiro.
Como se pode constatar,

este debate é extenso e complexo, além de ser bem

documentado. Desse modo não se pretende aqui esgotar o debate, quanto menos considerá-lo
por encerrado. Percebe-se que tanto a tese clássica quantos as teses alternativas que tentam
dar conta da realidade mineira durante a decadência do ciclo aurífero esbarram nas várias
fontes regionais que apresentam dados divergentes entre si.
As especificidades regionais documentadas nas últimas quatro décadas geraram
critícas à tese clássica de estagnação econômica, mas são essas mesmas especificidades que
dificultam a consolidação de uma tese geral frente as outras neste debate, pois, como pode ser
visto na próxima seção, é possível que as teses apresentadas sejam respaldadas ou não,
dependendo de qual região mineira esta sendo analisada.
1.2 As Regiões Divergentes: Um debate historiográfico acerca da dependência do ouro
Esta seção tem como objetivo explicitar as contradições da economia mineira, mais
especificamente, analisar os três tipos de dinâmica que compõem a economia mineira dos
oitocentos.
Andrade (2005) ao analisar o Termo de Mariana, considera três tipos de regiões:
regiões agrícolas, mineradoras e em transição. Para o autor as regiões mineradoras, após o
declínio da extração aurífera, definham; já as regiões agrícolas em expansão e em transição
conseguem manter seu dinamismo e expandir sua economia, pois nestas regiões já havia
mercado diversificado e complexo, além de uma relativa concentração de escravos
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Deste modo, para Andrade (2005), a crise aurífera afetou negativamente apenas as
regiões próximas às minas que não podiam migrar para agricultura. As outras duas regiões
mantiveram seu dinamismo. Portanto, faz-se necessário uma análise mais profunda das
diferentes dinâmicas econômicas.
O esforço de analisar separadamente as diferentes estruturas econômicas tem como
objetivo traçar os condicionantes históricos que afetaram a capacidade de desenvolvimento de
cada uma delas. Com isto, não se quer dizer que estas funcionaram separadamente uma da
outra, sem nenhuma inter-relação entre elas.
Trabalha-se aqui com o conceito de microestrutura para explicar a (não) decadência
das regiões mineiras. Considera-se que a estrutura econômica mineira é composta por dois
tipos de microestruturas distintas: a microestrutura mineradora e a microestrutura agrícola, de
modo que a existência destas microestruturas numa região determinaria seu caráter
Disto decorre que se em uma dada região se encontram as duas microestruturas
(mineradora e agrícola), formam-se uma estrutura dualista. Por outro lado, quando houver
apenas uma microestrutura na região, não existirão diferenças entre os conceitos de estrutura e
microestrutura. Sendo assim, existem três tipos de estruturas: a mineradora, a agrícola e a
dualista.
Em suma, a análise aponta que a (não) decadência mineira dos oitocentos dependeu
da acessibilidade e fertilidade da terra e da demanda interna e/ou externa. De modo geral, o
processo de transição, pode-se indicar, dependeu da rentabilidade da agricultura em relação à
extração aurífera.
1.2.1 Estruturas mineradoras
A formação das desigualdades inter-regionais no solo mineiro se inicia de forma
relevante no século XIX com o auge e a decadência do ciclo aurífero. Deste modo, se
explicita alguns exemplos de regiões mineradoras da Capitania de Minas Gerais. Andrade
(2005, p.5) ao analisar as regiões mineradoras do Termo de Mariana dirá que:
As relações de habitantes de Mariana (a sede) e Passagem de Mariana [regiões
mineradoras] de 1819 apresentam sinais de pobreza e declínio econômico. Nessas
freguesias, quase metade dos chefes de domicílios foram declarados sem ocupação.
[...] As regiões tradicionalmente mineradoras, que não possuíam características
geográficas propícias à agricultura entraram, de fato, em declínio econômico.
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Outro exemplo de região mineradora é encontrado na Vila de Jequitinhonha, na
Comarca de Serro Frio, na qual o objetivo primeiro de sua ocupação foi a exploração do ouro
de aluvião5. Nesta região, a dinâmica econômica estagnou juntamente com o esvaziamento do
ouro.
Embora a natureza abastecesse a população com a opulência do ouro, as terras de
chapada não serviam para lavouras, e os poucos capões de mata das grotas
desmatados tornavam-se terras de cultura ou apenas culturas

que depois de

foram usufruídos pelas

primeiras levas de moradores que extraíram a sua fertilidade (RIBEIRO et GALIZONI, 2000).
A natureza das terras do Jequitinhonha, por exemplo, era uma barreira à instalação de
uma agricultura mercantil de longo prazo, já que a fertilidade das terras diminuía
consideravelmente de um ano para o outro. Sobre este fenômeno, Ayres de Casal (1976) teceu
o seguinte comentário:
As terras produzem com abundância no primeiro ano; no segundo comumente pouco;
no terceiro de ordinário quase nada. É preciso deixá-las descansar alguns anos até se
cobrirem de mato forte, que se derruba e queima, como se fez para lançar-lhes a
primeira semente que viram. (CASAL, 1976, p.165 apud RIBEIRO et GALIZONI,
2000)

Como diversas outras áreas mineradoras, o Jequitinhonha sofreu uma estagnação de
sua economia, uma diminuição dos fluxos mercantis e uma forte migração de sua população
para as áreas em transição e em expansão, tanto as migrações definitivas quanto as migrações
sazonais, como, por exemplo, para a colheita de café na zona da mata (RIBEIRO et
GALIZONI, 2000).
Estes exemplos servem para corroborar a hipótese de que as regiões mineradoras
estagnaram juntamente com a decadência aurífera. A agricultura era realizada nestas regiões,
quando muito, apenas para suprir as necessidades mínimas dos senhores e de seus escravos,
assim como dos aventureiros da região.
Certamente, como amplamente confirmado pela nova historiografia mineira das
últimas décadas, não houve uma estagnação econômica de toda uma comarca mineira, ou da
capitania das Minas Gerais. Ocorreu uma estagnação ou até mesmo declínio das estruturas

5

Sobre o ouro de aluvião RIBEIRO et GALIZONI (2000) são as indicações para aprofundamento no tema.
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econômicas dinamizadas pela extração aurífera, ou seja, das regiões onde, por algumas
especificidades locais, não era rentável a agricultura.
Furtado (1970) está correto em afirmar que a decadência da extração aurífera causou
a estagnação econômica das regiões mineradoras. Mas isto só ocorreria se, e apenas se, nestas
regiões não existisse uma agricultura dinâmica o suficiente para o abastecimento local e para
o comércio inter-regional, ou seja, se não coexistissem, em níveis significativos, a extração
aurífera e a agricultura mercantil com certo grau de independência.
1.2.2 Região em expansão: estrutura agrícola
Durante o movimento de ascenso e auge aurífero, a Metrópole promoveu uma série
de medidas para resguardar o acesso às minas e aos metais, com objetivo de resguardar o que
considerava da Coroa portuguesa. Já na fase de descenso aurífero, quando as atividades
agrícolas, algumas regiões apresentaram especificidades que, dentre elas, estavam a
impossibilidade de as pessoas gozarem das benesses do ouro, em especial por conta da pouca
expressão quantitativa do metal. Outras regiões não permitiram aos seus residentes de viver
da opulência do ouro, por ter quantidade pouco expressiva deste metal. Estas são consideradas
aqui como regiões em expansão.
apurada. A expansão foi um
processo diretamente ligado às migrações dos habitantes de áreas mineradoras em decadência.
A estrutura dualista das regiões em transição permitiu a realocação da sua população para um
setor tão atrativo quanto a de extração do ouro. Já a região mineradora, por sua vez, não
conseguiu manter parte expressiva de seus moradores, que migraram para as áreas que até
aquele momento eram pouco habitadas, com pouco ou nenhum dinamismo econômico onde
se vivia, basicamente, da subsistência.
Desse modo, a expansão não foi apenas quantitativa, mas qualitativa, ou seja, há uma
mudança na estrutura produtiva e comercial destas regiões com a expansão da cultura
agropastoril. Em outras palavras, a expansão produtiva destas regiões diminuiu o enfoque na
subsistência e aumentou o nível de mercantilização da sua produção.
A zona da mata, no leste da capitania exemplifica a área analisada nesta seção. Esta
região era pouco habitada até o século XVIII, no qual dois fatores contribuiram
fundamentalmente para esta configuração, a saber, a corrida pelo ouro e a proibição das
concessões de terra (PRADO JR., 1972).
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O primeiro fator leva em consideração a inexpressiva quantidade de ouro na região e
por isso sua baixa atratividade, já o segundo tem como objetivo impedir os descaminhos do
ouro. Era benéfico para a Coroa manter as matas do leste inabitadas, pois se impedia assim
caminhos alternativos que ligassem as minas ao Rio de Janeiro, visando diminuir a evasão da
cobrança do quinto real. Mas isto não impediu a criação de ocupações na região e o
desenvolvimento de uma rudimentar agricultura de subsistência tão antiga quantos os arraiais
mais expressivos da Capitania6. Se percebe em diversos momentos o esforço para impedir a
construção de caminhos alternativos:
No ano anterior [1754], no mês de outubro, o então capitão Manuel
Lopes de Oliveira, morador da fazenda da Borda do Campo, contígua ao sertão
da Mantiqueira, representara ao mesmo governador notícias sobre a construção
de três picadas feitas por "várias pessoas da freguesia da Borda do Campo", nos
"matos gerais do Rio de Janeiro", com o "pretexto de necessária serventia para as
suas fazendas". Como a abertura das picadas se avolumava naquelas paragens, o
alferes João Carvalho de Vasconcelos, que patrulhava o Caminho Novo,
repreendeu Manuel Lopes, que era o responsável por aquela área, para que "sem
demora mandasse notificar as pessoas (...) para que não continuassem mais na
nta que o
mesmo alferes também notificou o capitão Sebastião Gonçalves Pinto a fim de
que este parasse de incentivar a abertura de rotas alternativas nos sertões da
Mantiqueira, da mesma forma que precedera contra Manuel Lopes de Oliveira.
Ambos foram advertidos "para que as [picadas] não continuassem até ele
governador [2º conde de Bobadela] tomar sobre elas o conhecimento necessário,
[com] pena de serem presos (Rodrigues, 2002 p.84)

Mas por efeito da decadência aurífera e da onda de migração populacional, as
proibições foram revogadas e as áreas da região começaram a ser ocupadas em níveis
expressivos. Posteriormente a possiblidade da plantação de café impulsionou o processo de
ocupação das matas do leste (SARAIVA, 2008).
Sobre a origem dos investimentos no setor cafeeiro Carneiro e Matos (2010, p. 7)
afirmam que:
Não seria exagerado afirmar que parte do capital cafeeiro originou-se da agricultura
mercantil de alimentos, atividade que durante a segunda metade do dezoito atingiu
um dos maiores graus de mercantilização na capitania, como atestam os registros do
dízimo pesquisados por Carneiro (2008, p.174-175). Com a expansão do café, elites
6

Para mais aprofundamentos nesta questão ver LAMAS (2006)
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oriundas dos espaços mineradores, bem articuladas ao governo provincial,
acumularam várias sesmarias.

Desta forma, o café se torna o principal produto desta região em expansão, de modo
que as exportações geraram altos retornos e elevada acumulação de capital para os produtores,
comparando-a com o resto da capitania (CANO, 1977).
A acumulação de capital adveio dodo café, pois quando se elevou os preços
internacionais do café criaram-se maiores estímulos para produzir, de modo que, parte dos
elevados retornos foi reinvestida na expansão do plantio até certo limite, que quando atingido
cede espaço para outros investimentos. Estes investimentos foram feitos de forma direta,
quando os cafeicultores consideraram vantajoso investir na indústria, ou indiretamente, por
meio do sistema financeiro, construção de estradas, etc. (CANO, 1977).
Mas a expansão na produção de café não gera retornos imediatos, são necessários em
média cinco anos para o café estar pronto para a colheita. Assim sendo, quando os preços
diminuiam, os cafeicultores que tinham maior produtividade continuaram obtendo certo nível
de lucro, de modo que, além de desviarem capital para ourtos setores nos momentos de baixa
nos preços, segundo Cano.
Realizando uma rápida digressão sobre esta lógica econômica, se percebe que o grau
de investimento que a indústria obtém dependerá dos retornos, no contrário, os investidores
tendem a alocarm seus recursos em títulos públicos, imóveis, etc. Deste modo, tanto o
protecionismo do governo em relação ao câmbio, quanto um perfil de procura local que inclua
os bens industriais, pautam o nível de competitividade das indústrias nacionais. Daí decorreu
que o capital dos grandes produtores da zona da Mata se concentrou principalmente em Juiz
de Fora, que sofreu um processo de industrialização em níveis elevados na virada para o
século XX (AFFONSO DE PAULA, 2006).
É válido destacar que a primeira indústria expressiva de Minas Gerais, em Juiz de
Fora no séc. XIX, tenha surgido na região que, notadamente ao longo do tempo, teve pouca
ou nenhuma relação direta com o ouro, assim como por ter passado por um processo tardio de
ocupação
.
1.2.3 Regiões em transição: estrutura dualista
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Cabe ressaltar que uma parcela do território mineiro não vivenciou apenas as
dinâmicas geradas pela extração do ouro, que poderiam alterar de alguma forma suas
estruturas econômicas regionais. Mas também vivenciaram transformações por meio da
produção agropastoril.
Na verdade, como se mostrará adiante, em diversas ocasiões eram tão rentáveis a
produção agropastoril e o comércio quanto a extração aurífera, criando uma economia
diversificada e, por conseguinte, não dependente da extração aurífera.
As regiões em transição se caracterizavam por uma estrutura econômica dualista, ou
seja, ao mesmo tempo em que existia um setor exportador ligado às economias centrais (setor
aurífero) também existia um setor agrícola comercial com alcance intra e inter-regional. Este
setor sobreviveu por ser tão atrativo quanto os instáveis rendimentos provenientes da extração
aurífera (GUIMARAES, 1996).
Diversos fatores devem ser considerados numa análise mais cuidadosa sobre uma
região em transição específica, como os custos da extração do ouro, o nível de incerteza das
rendas futuras, além da rentabilidade da produção agropastoril. Mas, de modo geral, os riscos
e dificuldades de entrar no setor aurífero inibiam parte dos fazendeiros de se aventurarem
nesta jornada, já que para isto seria necessário diminuir a produção agropastoril ou investir
uma parcela relativamente grande de capital. Em outras palavras, seria necessário transferir
mão de obra da agricultura

tanto a mão de obra escrava quanto a livre

ou comprar mais

mão de obra escrava.
Estas regiões conseguiram manter sua população, mesmo após o esvaziamento das
minas de ouro, principalmente os senhores de escravos, de modo que os esforços empregados
na extração aurífera migraram para a atividade agropastoril, principalmente aqueles que,
como se verá adiante, continham uma estrutura produtiva conjugada, ou seja, baseada no ouro
e na atividade agropastoril. Deste modo as regiões em transição conseguiram manter seu
dinamismo, aumentando os volumes de produtos agrícolas comercializados com outras
regiões e expandir sua economia (GRAÇA FILHO, 2002). Assim, se analisa a antiga
Comarca do Rio das Mortes

mais especificamente, São João del Rei , que inserida na

Comarca pode ser definida como uma região em transição com uma estrutura econômica
dualista.
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1.3. São João del Rei e seu caráter dualista
Com o início da exploração e ocupação das novas minas de ouro houve a
necessidade de se abrir novos caminhos de passagem entre Taubaté e as novas minas
localizadas em Tripui (atual Ouro Preto) e em Ribeirão do Carmo. Este caminho alternativo
ao Caminho Geral do Sertão
Conselheiro Lafaiete), São João del Rei, e Serra de Carran
(HENRIQUES, 2003).
Este caminho foi utilizado a partir do ano 1697, passando pelo Porto Real da
Passagem. O Porto foi ocupado apenas em data próxima a 1700, por Tomé Portes del Rei, que
por ali se instalou junto com familiares e comandados. Segundo Henriques, Tomé manteve
sua fonte de renda vendendo mantimentos e cobrando pedágio dos que passavam pelo Porto
para se aventurar a procura do ouro, mas não do ouro diretamente.
Geraldo Guimarães (1974)
de mantimentos, criação de animais de pequeno porte, pousos, vendas e can
assim que aqueles que investiam em mantimentos podiam enriquecer tanto quanto os
aventureiros que procuravam ouro. Este fato é mais bem evidenciado nos períodos de miséria
daquela região, tendo os mantimentos preços absurdos. O aumento dos preços enriquecia os
prudentes comerciantes e matava de fome os assaz garimpeiros, onde é dito quase
-se de fome com as bruacas entupidas de
ouro. Matava-se na disputa por um punhado de m

Mapa 1

Rio das Mortes em relação a Minas Gerais

, p.15).
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Fonte: Abecedário de Moradores da Capitania de Minas Gerais |Source= Abecedário de Moradores da Capitania
de Minas Gerais - Secção manuscritos - Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - Ano 1792 . Livro n. 5-Comarca
do Rio das Mortes....

Esta era a configuração do primeiro povoamento da região do Rio das Mortes e que
deu origem a atual cidade de São João del Rei. O povoado tinha uma estrutura econômica de
subsistência para seus moradores e para os que por ali passavam. Esta configuração se
modificou em 1702 com a descoberta do ouro em Santo Antônio (atual cidade de Tiradentes)
e, mais drasticamente, em 1705, quando foi encontrado ouro em abundância no Morro das
Mercês, formando ali o Arraial Novo. Deste modo, ocorreu uma migração para o Arraial
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Novo tanto de paulistas como de emboabas, de modo que estes grupos se acirraram até a
famosa Guerra dos Emboabas (HENRIQUES, 2003).
Com a debandada dos paulistas, o Arraial Novo tornou-se um local de predominância
lusitana por meio dos emboabas e africanos por conta dos negros escravizados. A cultura
destes dois grupos étnicos se formou sob aquele contexto histórico e organização econômica e
social. (GUIMARÃES, 1974).
Assim sendo, Guimarães quando caracteriza a vida do Lusitano diz:
Os Portugueses, com tradição e cultura de vivencia em áreas urbanas, de vida
regular, estável e disciplinada, com conhecimentos de atividades profissionais mais
desenvolvidos, espíritos práticos, mirando tão somente na fortuna sem preocupações
com a gloria. (GUIMARAES, 1996, p.34)

Nesta configuração se manteve a região, portanto, enquanto ao seu redor áreas eram
desbravadas e ocupadas como, por exemplo, o arraial de Barbacena e Lavras. A região do Rio
das Mortes foi elevada à Comarca em 1714, com São João del Rei
cabeça da Comarca7. Com a expansão da exploração aurífera, da produção agropastoril e do
comércio, ao longo da primeira metade do século XVIII, São João del Rei manteve um ritmo
de crescimento econômico vantajoso em relação a outras vilas
Com o declínio da extração aurífera no fim do século XVIII, a Comarca reassumiu
uma economia agropastoril, como afirma Martins (1998), mas

gradativamente, foram

aumentando a área de atuação, até alcançarem exportações volumosas para o Rio de Janeiro
na primeira metade do século XIX, como apontado por Graça Filho (2002).
Coelho (2015) quando analisa Lavras, afirma que o ouro permitiu certa acumulação
de capital e que parte dele foi invertido na agricultura, configurando, assim, a agricultura
como atividade predominante nas regiões já consolidadas, e, em ascensão nas áreas ainda
pouco ocupadas.
A sua produção [ouro], naturalmente, esgotou-se rapidamente ao longo de poucos
anos, e não provocou grandes repercussões nos balanços das contas do ouro, mas,
tão logo promoveu uma economia sólida para o início de uma nova atividade em
ascensão: a agropecuária. (COELHO 2015, p.48)

7

Cabeça de Comarca naqueles anos representava a liderança politica e administrativa da Comarca em questão e
era definido pela administração colonial
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No período da decadência aurífera houve uma migração intra e inter-regional na
Comarca, para as áreas de Borda dos Campos, que tinha uma economia predominante
agropastoril. Isto ocorreu principalmente na vila de Barbacena que na virada do século tinha
uma taxa de crescimento populacional anual de 5%, com uma população de 36.361 pessoas
(COELHO, 2015).
Percebe-se, assim, o volumoso comércio no relato do viajante Hemann Burmeister ao
dizer que: ...De cada três casas, uma era venda ou loja e, entre estas encontramos algumas
que nada devem as do Rio, pois a gente mui
FILHO, 2002, p. 164).
Percebe-se, deste modo, o grande dinamismo na agricultura, conforme Carneiro e
Matos (2010, p. 7):
É notável, em quase todos os relatos de viajantes dessa época, a expansão do
processo de ruralização em Minas, em que pese a importância alcançada por alguns
núcleos urbanos como Barbacena e São João Del Rei, alçados à condição de
entrepostos comerciais.

Assim, é possível indicar alguns indícios de que a estrutura dualista das regiões em
transição permitiu que fossem nelas mantidas uma relativa dinâmica econômica elevada e em
expansão. Os próximos dois capítulos indicam que a combinação de uma estrutura mercantil
consolidada com a expansão da agricultura conferiu a estas regiões a oportunidade que não
existiu nas regiões mineradoras: desenvolver suas relações de troca para além do setor
aurífero. O ouro que ajudou a construir casas, estradas, igrejas e comércios não era mais
necessário para a sua manutenção, de modo que, estas regiões passaram pela transição
imposta pela decadência aurífera sem grandes traumas.
A Comarca do Rio das Mortes, sob esta conjuntura, na virada ao século XIX
apresentava uma capacidade de abastecimento interno e externo considerável. A região
localizada no Sul da Capitania de Minas Gerais, como mostra o Mapa 1, tinha como principal
destino para exportação a Capitania do Rio de Janeiro. Marcada por um solo fértil para
diversas hortaliças, cereais e criação de gado, a região se tornou na primeira metade do século
s vistosa e mais abundante de toda a Capitania em produção de grãos, hortaliças e
Isto posto, a
seguir o intento é detalhar a dinâmica econômica e populacional da Comarca em relação às
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outras regiões entre 1750-1808, além de analisar a estrutura produtiva e as atividades
mercantis da vila de São João del Rei buscando entender como ocorreu o processo de
migração da atividade aurífera para a agricultura.
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2. A COMARCA DO RIO DAS MORTES: SÃO JOÃO DEL REI
2.1 População, ocupação e movimentos
O Rio das Mortes era uma das quatro Comarcas da Capitania de Minas Gerais do
século XVIII, juntamente com as Comarcas de Vila Rica, Vila Velha e Serro Frio. A Comarca
do Rio das Mortes é tratada nesta pesquisa como uma região de estrutura dualista, pois pode
se observar, nela se encontravam núcleos produtivos mineradores e agrícolas. Como revelam
os dados aqui apresentados, a Comarca do Rio das Mortes apresenta evidências contrárias à
tese de estagnação econômica após a fase de expansão do ciclo aurífero, indo na contramão de
outras regiões, como a Comarca de Vila Rica.
Isto posto, analisa-se nesta seção a conjuntura demográfica e econômica da Comarca
do Rio das Mortes, cujo objetivo é apreender as transformações econômicas e demográficas
ocorridas no período de declínio da extração aurífera, para, após isto, apontar os principais
fatores externos que influenciaram a economia de São João del Rei. Isto é necessário para
compreender a conjuntura em que São João del Rei estava inserida.
A tabela abaixo descreve a demografia da época por meio dos números de habitantes
(Almas), de habitações (fogos) e número de escravos, além de desagregar os dados por
casados, solteiros, filhas, pretos forros e pardos forros. Os dados são apresentados para as
quatro Comarcas que formavam a Capitania de Minas Gerais no ano de 1767. Deste modo,
este mapa estatístico permite compreender a realidade demográfica da Comarca do Rio das
Mortes e traçar uma linha de comparação com outras comarcas.
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Tabela 1

Mapa Geral da Capitania de Minas Gerais por Comarcas- 1767

Comarcas

Vila Rica

Rio das Mortes

Sabará

Serro Frio

Total

Total dos fogos

8.801

7.584

10.181

4.624

31.190

Almas

60.249

49.485

69.328

29.538

208.600

Casados

4.096

4.705

6.160

2.906

17.867

Filhos

3.206

3.725

3.469

1.594

11.994

Filhas

1.789

2.993

2.954

1.276

9.012

Escravos

32.907

21.500

34.813

15.414

104.634

Escravas

5.740

5.391

8.214

2.624

21.969

Pardos Forros

357

246

236

84

923

Pretos Forros

477

667

516

106

1.766

4.408

4.151

5.323

1.761

15.643

Clérigos

217

125

177

85

604

Freguesias

20

14

13

5

52

Vigários

20

14

13

5

52

Agregados

Fonte:
almas, freguesias, vigários, com declaração do que pertence a cada termo e total, e geral de toda a Capitania de
Minas Gerais, tirado no ano de
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O Rio das Mortes era a terceira Comarca mais populosa da Capitania, com 49.485
almas (habitantes) em 1767 e abrigava 7.584 fogos (habitações), ou seja, neste período 23,7%
da população da Capitania se encontrava no Rio das Mortes e 24,3% das casas também se
encontravam nesta Comarca. Isto gera uma média de 6,5 almas por fogo, este valor é próximo
das almas médias por fogo das outras comarcas que ficam sempre entre seis e sete almas por
fogo.
Interessante notar que mesmo sendo a terceira maior Comarca da Capitania, o Rio
das Mortes possuía o maior número de filhos e filhas, com 3.725 filhos e 2.993 filhas, e o
segundo maior número de casados da Capitania com 4.705 casados, ficando atrás apenas de
Sabará (Rio das Velhas), mas apenas em valores absolutos, pois ao se comparar a participação
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percentual dos casados na população total Rio das Mortes apresenta maior participação,
aproximadamente 9,50% de casados, ficando Sabará em segunda com 8,88% de casados
Isto indica que os homens brancos se mantinham mais na Comarca do Rio das
Mortes do que nas outras regiões. Homens brancos migravam de regiões estagnadas para
regiões dinâmicas em busca de novas oportunidades financeiras, como já analisado por Libby
(2000), sendo assim, as porcentagens de casados em relação a população total são indícios de
que a economia da comarca apresentava um relativa dinâmica. Esta dinâmica aparece tanto
na mineração quanto na atividade agropastoril, como no cultivo do algodão, açúcar, cana,
aguardente, milho e feijão que tenderam a se expandir durante o período analisado, como vêse quando é analisado a estrutura produtiva no segundo capitulo desta pesquisa.
Na Comarca do Rio das Mortes, em 1767, existia o total de 26.891 escravos, no qual
21.500 eram homens e 5.391 eram mulheres. A comarca era a terceira com maior quantidade
de escravos, ficando atrás de Vila Rica e Rio das Velhas. A participação percentual de
escravos da comarca em relação ao número total de escravos na Capitania era de 21,2 %, um
valor abaixo da média. A razão entre a quantidade de escravos e a quantidade de pessoas
livres era de 1,19 escravos para cada homem livre, sendo esta a menor razão entre todas as
comarcas, sendo que Vila Rica detinha a maior razão escravos/ homens livres, que era de 1,79,
Rio das Velhas, com 1,56, teria a segunda maior razão e Serro Frio (Vila do Príncipe) ficou
com a terceira maior taxa que estava em torno de 1,54.
A razão entre a quantidade de escravos e a quantidade de pessoas livres do Rio das
Mortes é consideravelmente mais baixa do que as outras comarcas, provavelmente devido aos
resquícios dos tempos áureos do ouro ainda impactarem a discrepância entre os valores
referentes aos escravos. Como é sabido, nem São João del Rei e muito menos a Comarca do
Rio das Mortes produziram ouro em níveis elevados como as regiões centrais da Capitania.
De modo que isto se refletia na quantidade de escravos existentes na Comarca e na sua
importância relativa na Capitania.

8

Como se percebe nos estudos de Lima (2017), ao menos para as duas principais vilas
da comarca, São João del Rei e São José del Rei, em média, 28,4% destes escravos se
encontravam no setor Agropastoril e 26,3% em unidades produtivas de mineração, além disto
32,4% dos escravos se encontram em unidades produtivas conjugadas, ou seja, unidades na
qual se encontram tanto a produção agrícola quanto a mineradora. Assim se tem mais
8

GUIMARÃES, Geraldo. São João del-Rei até a Guerra dos Emboabas. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico de São João del-Rei, n. 2, 1974/5
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escravos alocados na agricultura do que na mineração, isto quando se considera apenas as
duas principais vilas da comarca, que eram os principais núcleos mineradores de grandeza
considerável. Deste modo, os números de escravos na mineração, quando se considera toda a
comarca, tenderam a ser mais baixos. Entretanto, por mais que os números apontem uma
pequena margem para mais de escravos nas atividades agropastoris em relação às atividades
mineradoras, inegável não perceber a relevância do primeiro setor na absorção da mão de obra
escrava.
De qualquer maneira deve-se relativizar esta questão ao se observar que em 1749 a
mão de obra cativa da comarca era de 13.711 escravos, ocorrendo neste período de 18 anos
um crescimento de aproximadamente 96% no número de escravos, fazendo de Rio das Mortes
a que mais elevou a quantidade de escravos na comarca. Isto indica um aumento da
importância relativa da comarca e pode apontar um aumento na produção da região, como se
tratará nas próximas seções.
A Comarca do Rio das Mortes detinha o total de 913 forros, dos quais eram 246
pardos forros e 667 pretos forros, sendo esta a maior quantidade de forros da capitania,
enquanto Vila Rica, que abrigava a maior população tinha 834; no Rio das Velhas eram 752
forros e Serro Frio apenas 190. Assim sendo, a Comarca do Rio das Mortes possuia cerca de
34% da população de forros da Capitania de Minas Gerais.
O trabalho de Libby (2000) permite realizar alguns apontamentos acerca da
população forra da Comarca. Libby observa indícios de que o principal mecanismo de os
cativos conquistarem a concessão da liberdade era a auto-compra, ou seja, os escravos
compravam sua liberdade por valores consideravelmente altos.

Outro ponto importante

destacado pelo autor é que, em regiões economicamente dinâmicas, era comum que homens
brancos viessem sozinhos para trabalharem, tanto na extração aurífera quanto na agropecuária,
e se relacionassem sexualmente

e em muitos momentos sem consentimento algum , com

escravas da região. Isto influenciava na tendência de se ter mais mulheres forras do que
homens, pois nesta relação com o homem branco conseguiam algumas (poucas) vezes
obterem a liberdade, mas não somente, pois, da relação entre homens brancos e suas escravas
também se geravam filhos, os mulatos, e alguns deles conseguiam sua liberdade com o
decorrer do tempo, geralmente nos testamentos de seus donos.
Ao se considerar os argumentos de Libby (2000) parece plausível se tomar a relação
entre a quantidade de forros e a dinâmica econômica da região, como uma possível forma de
se apreender sua realidade. Por isto considera-se que os elevados números de forros da
Comarca do Rio das Mortes é um indicio de que a região era relativamente dinâmica, mesmo
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não sendo ainda o principal polo econômico da Capitania. Porém, não se quer aqui afirmar
que os números de forros são afetados somente pela dinâmica econômica da região, mas que
também é afetada por ela por meio da relação expressa acima.
Por fim, se observa a participação da Igreja por meio dos Clérigos e Vigários na
comarca. Pode se supor que a quantidade de Clérigos e Vigários guarda uma relação direta
com o número de almas da comarca, de modo que quanto mais habitantes tinham, mais
representantes da igreja estavam nestas regiões. A Comarca do Rio das Mortes acomodava
139 representantes eclesiásticos, entre 125 Clérigos e 19 vigários, sendo a terceira com maior
número de representantes da Igreja e, ao mesmo tempo, também estava na mesma posição
quando às almas, ficando nos dois casos atrás de Vila Rica e Rio das Velhas.
Lamas (2008) aponta que a capitania aumentou sua significância na segunda metade
do século XVIII, no qual os rendimentos provenientes dos dízimos mais que dobram no
período entre 1755 e 1799. Paula (1988) afirma que os tributos não eram cobrados apenas
sobre a produção agrária e mineradora, mas também sobre as construções civis e as
manufaturas, aumentando assim a necessidade de uma estrutura eclesiástica na mesma medida
em que a população crescia e a economia da região se expandia.
Ainda vale ressaltar que a comarca tinha 14 freguesias em 1767, equivalente a 26,9%
das freguesias da capitania, deste modo Rio das Mortes ficava como a comarca com o
segundo maior número de freguesias da capitania, ficando atrás apenas de Vila Rica que
detinha o total de 20 freguesias. A comarca também tinha 4.151 agregados que somavam 26,5%
dos agregados totais de Minas Gerais. Para Machado (2008) a agregação era:
sintoma de uma sociedade onde alguns segmentos, por diversas razões, não
encontravam condições de estabelecer-se autonomamente. Buscava-se, assim, trocar
trabalho por teto e comida, ou instalaragregados eram indivíduos solitários e extremamente pobres e desenraizados, mas
também podiam ser chefes de família que detinham, inclusive, a posse de um ou
dois escravos. Também variava o status do agregado no interior de um domicílio ou
de uma propriedade: ele podia ser um idoso, um inválido ou uma mulher sozinha
com filhos pequenos, podia ser um ex-escravo com parentes no plantel do chefe do
fogo, ou mesmo um migrante recém-chegado à espera de oportunidade de ascensão
social. Mas também podia ser o filho recém-casado, o irmão ou o pai do chefe do
domicílio (MACHADO, 2008 p.55)
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Este era é o cenário demográfico da Comarca do Rio das Mortes no ano de 1767,
que ainda não figurava como a principal economia da Capitania quando observados sua
população e seu número de escravos, resquícios do ciclo aurífero que na época se encontrava
em declínio. Entretanto, a comarca já apresentava características que permitiam visualizar
uma expansão de sua economia, principalmente quando observada o aumento da população
livre e da mão de obra escrava, como se veirifica abaixo. Por esta razão, a análise dos dados
demográficos deve ser compreendida à luz das dinâmicas econômicas da região.
Para tanto, os dados relativos às roças de 1767, a seguir, revelam uma relação na
distribuição produtiva entre o setor agrícola e minerador com a demografia da região,
indicando que, quanto maior a capacidade produtiva mineradora da região, mais expressivos
tendiam a ser seus indicadores demográficos, pois em 1767 a expansão da atividade aurífera
já se encontrava consolidada, assim como suas consequências no âmbito demográfico,
enquanto o processo de declínio da extração aurífera, pós-1750, se encontrava no seu início,
mas suas consequências ainda não foram percebidas de forma expressiva pelos dados
demográficos de 1767.
Tabela 2: Resumo da quantidade das roças, lavras, fazendas e escravos da Capitania de
Minas Gerais por comarca
Comarcas

Vila Rica

Rio das Mortes Sabará

1767
Serro Frio

Total

Roças

1.236

978

1.396

1.327

4.937

Escravos

9.966

9.266

8.262

8.591

36.085

Lavras

929

370

571

186

2.056

Escravos

14.617

5.976

11.189

2.681

34.463

Fazendas

174

88

262

Escravos

1.112

1.112

Fonte:
almas, freguesias, vigários, com declaração do que pertence a cada termo e total, e geral de toda a Capitania de
Minas Gerais, tirado no ano de
cx.93, doc. 58
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O Rio das Mortes tinha o menor número de roças da capitania, com 978 roças no
ano de 1767. Mesmo tendo uma baixa quantidade de roças instaladas, isto não significa uma
baixa produção agrícola, pois a Comarca tinha neste mesmo período um total de 9.266
escravos nas roças da comarca, sendo a segunda maior quantidade de escravos deste setor na
Capitania, atrás apenas da Comarca de Vila Rica. Tal fato parece indicar a existência de forte
concentração de escravos em suas roças, que se confirma quando se observam as médias de
escravos por unidade produtiva.
A média de escravos por roças instaladas neste período chegou a uma média de 9,47
escravos por roça, superando a Comarca de Vila Rica que apresentava uma média de 8,06
escravos, e a Comarca do Rio das Velhas (Sabará) que tinha uma média de 5,92 escravos por
roça, sendo a menor média da capitania, além da Comarca Do Serro Frio (Vila do Príncipe)
em terceiro, com média de 6,47 escravos por roça. Isto indica uma maior concentração
produtiva na mão dos roceiros do Rio das Mortes do que no resto da capitania. Este
movimento continuou por toda a metade do século, como afirma Almeida:
percebemos que houve uma profunda alteração na distribuição da população escrava
entre as comarcas ao longo do tempo. Dos anos iniciais da ocupação da capitania,
quando o ouro era
Vila Rica concentrou a maior parte da mão-de-obra escrava, ainda que seguindo uma
tendência de queda em relação às demais comarcas. No entanto, os dados sobre a
distribuição da população escrava de 1767 mostram como a crise da produção do
ouro afetaria drasticamente o equilíbrio entre as comarcas, tornando aquelas mais
dedicadas à agropecuária, as mais propensas a se tornarem maiores concentradoras
da população cativa (ALMEIDA, 2005 p. 5)

Já quando se analisa a extração aurífera se reafirmam argumentos já colocados por
alguns historiadores sobre a pequena relevância da comarca na produção do ouro em Minas9.
O Rio das Mortes tinha nesses anos um total de 370 lavras, tendo apenas a terceira maior
quantidade de lavras da capitania, atrás de Vila Rica com 929 lavras instaladas e Rio das
Velhas que tinha 571 lavras neste período. Rio das Mortes superava apenas a Comarca de
Serro Frio, que tem 186 lavras em 1767.

9

Noque tange a esta problemátiva consultar especialmente
GRAÇA FILHO (2002);
LENHARO (1979).
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Ao se observar a quantidade de escravos nas Lavras não se percebe nenhuma grande
mudança no cenário descrito acima. O Rio das Mortes apresentava neste período uma
quantidade total de 5.976 escravos nas lavras da comarca. A Vila Rica e o Rio das Velhas se
mantiveram à frente do Rio das Mortes, a primeira tem 14.617 escravos nas lavras e a
segunda 11.189. Já Serro Frio tinha apenas 2.681 escravos em suas lavras. De qualquer
maneira, as médias de escravos por lavra modificam, mesmo que pouco, este cenário, no qual
se tinha: o Rio das Velhas com uma média 19,60 de escravos por lavra, o Rio das Mortes com
uma média de 16,15, a Comarca de Vila Rica com 15,73 escravos por lavra, e Serro Frio com
uma média de 14,41 escravos por lavra.
Por fim, se percebe uma discrepância entre a de mão de obra escrava nas lavras e nas
roças. De fato, não se encontra uma grande diferença nos seus valores absolutos. Nas roças da
Capitania de Minas Gerais havia uma quantidade total de 36.085 escravos, enquanto nas
lavras existiam 34.463 escravos. Entretanto, se percebe uma discrepância considerável entre
as lavras e as roças quando se observam as médias por unidade produtiva. As roças da
Capitania têm uma média de 7,33 escravos por roça, já as lavras têm uma média de 16,76
escravos por lavra. Esta discrepância também é relevante na Comarca do Rio das Mortes que
tem uma diferencia de 6,15 escravos na média entre a roça e as lavras da Comarca. Isto indica
que a extração aurífera era grande concentradora de mão de obra escrava e ainda era
importante para a Capitania no período.
Quanto à ocupação da terra, no caso por meio das Sesmarias, se reforçava a
importância da Comarca do Rio das Mortes no período até 1768, contribuindo com os
elementos pelos quais ocorreram as transformações econômicas e demográficas na segunda
metade do século XVIII.
As Sesmarias era o conjunto jurídico básico para as concessões de terras no período
colonial. Este regime permitia que os donatários as concedessem, tornando seus senhorios, ao
passo que o domínio direto ainda caberia à Coroa. Já em áreas urbanas, tratadas adiante,
a concessão de terras a seus moradores,
tornando a edilidade o senhorio direto. A concessão por meio do sistema sesmarial era
quaisquer

pessoa de qualquer condição, comtanto que fossem

(Ordenações Manuelinas, livro IV, título 67, § 14 e Ordenações Filipinas, livro IV,
título 43, §15.)
Deste modo, o sistema de sesmarias português foi transposto das terras lusitanas para
a colônia, se consolidando como o instrumento de concessões de terras, sendo responsável,
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do ponto de vista jurídico, pela dinâmica de ocupação no período colônial e em parte do
Império.
Tabela 3: Mapa Geral das Sesmarias, com declaração de léguas, entre 1700 e 1768
Comarcas

Sesmarias

%

Léguas

%

842

27,6

481

21,1

Rio das Mortes

1.072

35,1

693

30,4

Rio das Velhas

920

30,1

951

41,7

Serro Frio

218

7,1

153

6,7

3.052

100

2.278

100

Vila Rica

Total
Fonte:

almas, freguesias, vigários, com declaração do que pertence a cada termo e total, e geral de toda a Capitania de
Minas Gerais, tirado no ano de
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Entretanto, exigências eram realizadas para a concessão das terras. Entre elas estava
deter condições suficientes para nelas produzir, o que significava basicamente possuir capitais
e mão de obra escrava, o que impactava o número e o tamanho das sesmarias concedidas por
toda a capitania. Murillo Marx (1991) faz apontamentos sobre a constituição do sistema
sesmarial, no qual, para o autor:
O poder para conceder terras introduziu o sistema sesmarial, ou seja o do
fracionamento e da cessão de glebas dentro da tradição e da legislação existentes no
reino (...) às quais se chamava de sesmarias ou sesmos, numa denominação de
origem discutível, mas que perdurou por séculos. O poder de concedê-las ficava
expresso nas cartas de doação e nos forais que os capitães-mores recebiam, e tal
concessão se fazia gratuitamente, sob determinadas exigências

e obrigatoriedade

de apenas um tributo, o dízimo. Décima parte da produção, devida formalmente não
à Coroa propriamente dita, porém à corporação detentora das terras e sua concedente,
a Ordem de Cristo. (MARX, Murillo, 1991 p.33)

Na análise dos dados das sesmarias concedidas na Comarca do Rio das Mortes,
comparando-as com as outras comarcas de Minas Gerais, no qual se observa a quantidade de
sesmarias e as léguas concedidas, se constata que a Comarca do Rio das Mortes foi onde mais
se concedeu sesmarias na Capitania de Minas Gerais entre 1700 até 1768, num total de 1.072
sesmarias. Em valores percentuais representou algo em torno de 35% de todas as sesmarias
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concedidas na capitania, as quais superaram as concessões em Rio das Velhas com cerca de
920 sesmarias, Vila Rica com 842 e Serro Frio, onde se concederam 218 sesmarias.
Essas concessões implicaram, aparentemente, uma mudança tanto da população em
si quanto da infraestrutura das regiões. Segundo Murillo Marx(1991):
Ora, no reino, tal se tentaria cumprir, com base no apoio da infraestrutura já
existente tanto em termos das glebas vizinhas, atendidas por caminhos e estradas,
como em termos das povoações, vilas e cidades mais próximas. Não atendidas tais
condições, o governo se reservava o direito de retomar as terras e redistribuí-las a
novos interessados, que cumprissem o determinado em lei e o objetivo da Coroa. O
concessionário não constituía, assim, exatamente um proprietário, como entendemos
hoje -- e na verdade, de muito pouco tempo para cá -, porém um beneficiário das
terras da Coroa, sob condições. (MARX, 1991 p. 35)

Em relação ao total de léguas concedidas, que indica a extensão territorial das
sesmarias, se constata que a Comarca do Rio das Mortes teve a segunda maior área de
sesmarias concedidas, num total de 693 léguas neste período, cerca de 30% de toda área
concedida por sesmarias na capitania, um tamanho superado apenas pela Comarca do Rio das
Velhas que teve uma área total de 951 léguas concedidas, cerca de 42% da área concedida por
sesmarias. Já Vila Rica e Serro Frio ficam abaixo da média com uma área total de sesmarias
de 481 e 186 léguas, respectivamente.
Assim sendo, se deduz o tamanho médio das sesmarias das quatro comarcas, porém,
convém destacar, partindo da premissa de que as doações exigiam contrapartidas, como de
produção e tributos, parece elementar analisar o perfil dos que as recebiam, como feito na
próxima secção. De qualquer modo, Comarca do Rio das Mortes obteve uma área média de
aproximadamente 0,65 léguas por sesmarias, no qual esta é a terceira maior média. A maior
média encontrada é a de Rio das Velhas que alcança 1,03 léguas por sesmarias. A menor
média é de Vila Rica com total de 0,57 léguas por sesmarias. Já Serro Frio se encontrava com
0,70 léguas por sesmarias. Ou seja, eram áreas expressivas e destinadas, em suma, para os
grandes proprietários, como apontado Graça Filho (2002) que os associa, na Comarca do Rio
das Mortes, à participação majoritária dos no processo de produção mercantilizada de gêneros
alimentícios.
Vale ressaltar, que apenas a Comarca do Rio das Velhas apresenta uma área média
de sesmarias relativamente discrepante, enquanto a Comarca do Rio das Mortes tem neste
período uma área por sesmarias próxima a média da Capitania.
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Assim, na correlação das sesmarias concedidas na Comarca do Rio das Mortes com
as outras comarcas, os dados aqui analisados sugerem que enquanto regiões essencialmente
agrícolas apresentaram maiores áreas por sesmarias, as regiões com consideráveis núcleos
mineradores tenderam a ter sesmarias menores, isto ocorreu por dois movimentos principais.10
O primeiro devido à concentração populacional em torno da mineração , que concentrava um
número maior de pessoas, como pode ser visto na Tabela 4, abaixo, assim sendo, tendiam-se a
ter menores porções de terra disponíveis nestas regiões.
Em segundo lugar, o Rio das Velhas, como região essencialmente agrícola,
apresentava níveis populacionais próximos, até mesmo maiores, que Vila Rica, e mesmo
assim tinha elevada área média de sesmarias concedidas. Desse modo se considera aqui a
natureza das principais atividades destas regiões, os núcleos produtivos agrícolas tendiam a
ocupar maiores áreas, pois eram, como apontado por Graça Filho (2002), uma produção
agrícola extensiva e com técnicas primitivas. Por isto se caracteriza o primeiro ponto como
grau de disponibilidade de terras e o segundo como grau da necessidade de terras, implicando
no fato de as regiões mineradoras tenderem a ter graus de disponibilidade e de necessidade de
terras menores do que regiões agropastoris. Já as regiões dualistas tenderam a ter seu grau de
disponibilidade e de necessidade de terras localizados entre os níveis das regiões agrícolas e
das mineradoras.
Estes fatores impactaram fortemente na Comarca de Rio das Mortes neste período de
declínio da extração aurífera. Em especial no fluxo migratório, estabelecendo um movimento
de repulsa e atração entre regiões. Enquanto as condições econômicas em algumas áreas
promoviam a dispersão da população, outras, em melhores condições, atraíam migrantes, os
quais contribuíam para incrementar setores importantes nas áreas receptoras.
Tal movimento pode ser aferido pelo número de habitantes das Comarcas de Minas
Gerais ao longo do período de 1767 até 1820, cujos números representam o número de de
habitantes em quatro períodos diferentes para todas as comarcas. Além do mais, estes dados
permitem que se façam outros apontamentos acerca da dinâmica social deste período e das
consequências do declínio da extração aurífera, principalmente na Comarca do Rio das
Mortes.

10

SLENES(1988) apresenta mais detalhes sobre esssa questão.

52

Tabela 4: Crescimento Populacional e Percentual das Comarcas da Capitania de Minas
Gerais
Ano
1767¹

1776²

1808²

População/
Comarcas

Vila Rica

1767-1820
Rio das
Mortes

Sabará

Serro
Frio

Total

Nº habitante

60.249

49.485

69.328

29.538

208.600

Participação

28,88%

23,72%

33,23%

14,16%

100%

Nº habitante

78.618

82.781

99.576

58.794

319.769

Participação

24,59%

25,89%

31,14%

18,39%

100%

Crescimento

30,49%

67,29%

43,63%

99,05%

53,29%

Nº habitante

72.286

154.869

135.920

69.974

433.049

Participação

16,69%

35,76%

31,39%

16,16%

100%

Crescimento

-8,05%

87,08%

36,50%

19,02%

35,43%

Nº habitante

71.796

236.819

142.840

99.919

551.374

Participação

13,02%

42,95%

25,91%

18,12%

100%

Crescimento

-0,68%

52,92%

5,09%

42,79%

27,32%

1820³

1clérigos, almas, freguesias, vigários, com declaração do que pertence a cada termo e total, e geral de toda
Arquivo Histórico Ultramarino / Manuscritos
Avulsos de Minas Gerais. cx.93, doc. 58
2- CARRARA (1997, p. 65);
CUNHA (2001, p. 101).

A Comarca do Rio das Mortes muda de patamar entre 1767-1808 e sua população
cresce num ritmo acelerado. Entre 1767 e 1776 houve um forte aumento da sua população,
passando de 49.485 para 82.781 habitantes, um crescimento de 67,29% em apenas nove anos.
Isto faz o Rio das Mortes superar a Vila Rica em número de habitantes e se tornar a segunda
comarca mais populosa da Capitania, com 25,89% de toda a população já em 1776. De
qualquer maneira, todas as comarcas cresceram neste período. A própria Comarca de Vila
Rica cresceu 30,49% e a Comarca de Sabará cresceu 43,63% neste primeiro período,
relativizando os ganhos populacionais da Comarca do Rio das Mortes, mas estes ganhos não
deixam de serem expressivos.
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Vale ressaltar que em 1767 a população escrava na Comarca do Rio das Mortes
representava 54,4% da população total da Comarca que, com a expansão da população,
possivelmente também houve uma expansão dos números de escravos, mesmo não se tendo
esses dados para todos os períodos (ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO /
MANUSCRITOS AVULSOS DE MINAS GERAIS. cx.93, doc. 58).
Entre 1776-1808 o movimento populacional da Comarca do Rio das Mortes
continuou ascendente. A Comarca passou de 82.781, em 1776, para 154.869 habitantes em
1808, um crescimento de 87,08% neste período, quando a Comarca do Rio das Mortes se
tornou a mais populosa da Capitania. O Rio das Mortes que antes representava 25,97% dos
habitantes de Minas Gerais, em 1808 representava 35,76%, um aumento significativo.
De fato, as outras comarcas cresceram menos ou decresceram em população. O caso
mais emblemático é o de Vila Rica que perde 8,05% da sua população no período, caindo de
78.618 para 72.286 habitantes. Isto significa uma grande perda de sua participação na
população total da capitania, sendo que, em 1776, Vila Rica concentrava 24,59% da
população de Minas, já em 1808 este número caiu para 16,69%. Já Serro Frio passou de um
crescimento de 99,05% da sua população no primeiro período para um crescimento de 19,02%
entre 1776-1808, representando uma clara desaceleração do seu crescimento populacional.
Mesmo os anos de 1808-1820 não ser o foco desta pesquisa, vale a comparação com
os outros períodos e um breve apontamento. A despeito de outra conjuntura, dentre elas
possíveis influências da chegada da família real à Colônia, a tendência neste período se
manteve quase a mesma do período anterior. A Comarca do Rio das Mortes continuou num
ritmo de crescimento acelerado e chega em 1820 com uma população de 236.819 habitantes,
isto equivale a 42,95% da população da capitania, ou seja, quase da metade população de
Minas vivia na Comarca do Rio das Mortes naquele período.
Isto representa uma mudança no foco da capitania, que com o declínio do ciclo
aurífero cada vez se voltou mais para a produção agropastoril, sendo a Comarca do Rio das
Mortes, baseado nos dados demográficos, a mais beneficiada nesta transição. Almeida (2005)
também aponta a mudança de eixo produtivo na Capitania, no qual considera que esse
movimento:
cia e se revela uma realidade de fato. Ou seja, a comarca
do Rio das Mortes, essencialmente vinculada à produção agropecuária e
profundamente ligada ao mercado do Rio de Janeiro, seria a partir de então a maior
concentradora da população total da capitania
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São João del Rei também ganhou com o crescimento da comarca, pois controlava
quase todo o seu fluxo de mercadorias. Deste modo, quanto maior era a população, mais
expressiva seria a produção e a comercialização de mercadorias, principalmente os produtos
agrícolas, isto foi um contrapeso para que a economia Sanjoanense não sucumbisse junto com
a extração aurífera, como aconteceu com outras regiões que continham uma atividade aurífera,
como foi o caso da Comarca de Vila Rica.
2.2 Elites, rendas e comércio de São João del Rei
Após se estabelecer a conjuntura populacional da Comarca do Rio das Mortes, a
seguir se analisa os principais fatores sociais e econômicos de São João del Rei para
compreender a configuração da(s) elites econômicas Sanjoanenses, principalmente a elite
agrária e mercantil, baseado no fluxo de rendas da vila, além do fluxo de mercadorias que por
ali passaram, fazendo apontamentos no sentido de compreender quais fatores internos
impediram o declínio populacional e econômico. Para tanto, se analisa os contratos de
entradas, os rendimentos dos dízimos e a listagem dos homens mais ricos de São João del Rei.
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Tabela 5: Contratos de Entradas da Provedoria da Capitania de Minas Gerais

1700-

1768
Contratos

Rendimento

Alcance no contrato das entradas

789:284$820

Dito nos dízimos

459:977$370

Nas Passagens do Rio das Mortes

3:315$807

Nas Passagens do Rio Grande

202$000

Nas Passagens do Rio Verde

52$173

Nas Passagens do Rio das Velhas

64$741

Nas Passagens de Carreira Comprida

60$600

Nas Passagens de Sapucahy

351$685
1700 até o 1768 relativo ao Balanço que deu á Provedoria de
Arquivo Histórico Ultramarino /

Manuscritos Avulsos de Minas Gerais. cx.93, doc. 58

Os contratos de entradas eram um modelo criado para taxar os produtos que oriundos
de outras regiões e que entravam na Capitania de Minas Gerais. Estes contratos eram
arrematados por terceiros por meio da Coroa Portuguesa de modo que estes contratadores
particulares tinham o ônus de criar a estrutura física que permitisse que a taxação fosse
executada da maneira mais eficiente possível. Por meio deste processo a Coroa Portuguesa
aprofundava a colonização por meio do capital de terceiros, estes contratadores geralmente
eram os homens de negócios de Lisboa que se associavam com negociantes de outros países,
como Genova e Florença, para acumularem capital suficiente para esta empreitada, pois
geralmente esta não era a principal área de atuação desses comerciantes, sendo muito
utilizado com o objetivo de diversificação do capital e também para obter lucros volumosos
nas terras coloniais (LORENA, 2005, p. 41-47).
Na Capitania de Minas Gerais foram arrematados os contratos de entradas dos
caminhos principais, pois ficava nítido que era por estes caminhos que se passava todo o ouro,
diamante, gado, alimentos e escravos, de modo que todos deveriam ser taxados, mas a criação
de picadas e caminhos alternativos eram comuns nessa época, mesmo sendo ilegal. Isto
dificultava o controle nas Passagens e, por conseguinte, dificultava a taxação das mercadorias
importadas. Disto decorre que, após tentativas malsucedidas da Administração da Capitania
de diminuir o extravio das mercadorias, foram instalados os contratos de entradas, segundo
Lorena (2005).
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Os contratos, de acordo com Lama (2007), não eram exercidos apenas nas entradas,
mas em qualquer monopólio que a Coroa considerasse vantajoso conceder para os
negociantes, o sal, o dízimo, o ouro, o diamante e o pau-Brasil são alguns exemplos entre
tantos outros que foram arrematados por meio de contratos pelos negociantes da Metrópole
Portuguesa. Porém, aos propósitos desta pesquisa, são os contratos de entradas das Passagens
Mineiras que mais importam, motivo pelo qual se analisa agora os rendimentos das principais
passagens da Capitania de Minas Gerais.
As passagens do Rio das Mortes se referem basicamente às passagens do caminho
velho e do caminho novo. Tomé Portes del-Rei foi, além do fundador da vila de São João del
Rei, também aquele que construiu a primeira passagem, o Porto Real de Passagem, que fica
localizado no caminho velho. O porto tinha como objetivo cobrar pela passagem de
mercadorias, mas também se tinha uma forte atividade mercantil, sendo este comércio um dos
pilares da criação da vila de São João del Rei (GUIMARÃES, 1974).
Dito isto, percebe-se que as Passagens da Comarca do Rio das Mortes, eram as
principais da Capitania no período analisado. Os contratos dessas passagens obtiveram
rendimentos elevados, um total de 3:315$807 réis entre 1700 e 1768. Isto equivale a quase
dez vezes o rendimento do segundo contrato mais rentável que é o contrato das Passagens de
Sapucahy que chega a ter um rendimento total de 351$685 réis. Além disso, os rendimentos
das passagens do Rio das Mortes superaram em mais de quinze vezes os rendimentos das
passagens do Rio Grande que tinham o contrato com o terceiro maior rendimento da capitania,
rendendo um total de 202$000 réis. As outras três Passagens da Capitania que aparecem neste
mapa estatístico são as do Rio Verde, do Rio das Velhas e as de Carreira Comprida, estas
apresentaram contratos com baixos rendimentos, sendo estes de 52$173 réis, 64$741 réis,
60$600 réis respectivamente, o que representa um valor cinquenta vezes menor do que o
rendimento do contrato das Passagens da Comarca do Rio das Mortes.
Isto demonstra a importância da Passagem do Rio das Mortes, tanto do caminho
velho quanto do caminho novo, para o fluxo de mercadorias importadas para Minas e
exportadas para outras Capitanias. Assim Teixeira Pinto afirma que o Caminho Novo era:

na Minas do Ouro, pois, como o porto do Rio de Janeiro ia tomando a
primazia no abastecimento das Minas Com produtos europeus e africanos,e a
ligação entre as duas capitanias se dava por este caminho, por ali passava a
(TEIXEIRA
PINTO, 2014, p.106)
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De fato, os dois caminhos estão ligados aos dois principais centros econômicos da
colônia, o caminho velho segue do centro minerador da capitania até os limites de São Paulo,
já o caminho novo é uma rota direta para as praças comerciais do Rio de Janeiro. Os dois
caminhos tinham como ponto de convergência a Comarca do Rio das Mortes, sendo esta uma
mediadora importante do fluxo de mercadorias na Capitania. Como mostra o mapa a seguir,
no destaque, o Caminho Velho passa por São João del Rei, enquanto o Caminho Novo passa
ao lado..
Mapa 1: Caminho Novo, publicado por John Malwe em Londres

1812
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Fonte: : Ribeiro, Edson Luiz. Os Caminhos para as Minas do Ouro. JFHistórias, janeiro de 2018. Acesso em: 5
Novembro. 2018. Disponível em: https://jfhistoria.wordpress.com/2018/01/04/os-caminhos-para-as-minas-doouro/

Os documentos analisados apontam para um grande fluxo de mercadorias nesta
região, indicando uma facilidade para a atividade mercantil, que é de suma importância para a
expansão agropastoril que ocorreria na segunda metade do século XIX. Isto incentivava a
consolidação de uma elite mercantil e agropastoril, pois aliada à menor distância existente
entre São João del Rei e os outros centros urbanos, mais especificamente, o paulista e o
carioca, estes caminhos permitiam superar com maior facilidade as barreiras físicas para a
oferta e demanda de produtos agropastoris que a maior parte das freguesias da Capitania
encontrava. Motivo pelo qual, Martins quando trata de São João del Rei afirma que:
Por volta de meados do séc. XVIII tornou-se o mais importante núcleo urbano e
centro econômico-administrativo e político da Comarca... Para lá convergiam os
produtos agropecuários das circunvizinhanças para serem comercializados. Outros
não produzidos no meio rural (...) eram levados para esse centro e comercializado lá
e nas imediações. (MARTINS, 1998, p 16).

Deste modo, fração das elites econômicas desempenharam atividades mercantis na
vila, fração esta formada pelos que enriqueceram tanto pela extração do ouro quanto pelo
comércio dos produtos de subsistência. Naquela altura, essa elite servia de intermediador do

de luxo com seus lucros:
A extração do ouro trouxe acentuado progresso para os núcleos urbanos nas
proximidades das minas onde muitos viveram com luxo e ostentação, em habitações
suntuosas. (MARTINS, 1998, p. 25)

Assim, fica claro a relevância dos caminhos Novo e Velho para o comércio não só
da Comarca do Rio das Mortes, mas de toda a Capitania. Tanto São João del Rei quanto as
outras freguesias da Comarca tinham uma capacidade considerável de escoar mercadorias
tanto para as regiões centrais de Minas Gerais, quantos para as Capitanias do Sudeste, como
São Paulo e Rio de Janeiro (GRAÇA FILHO, 2002). Este é um dos fatores que facilitou a
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criação de uma economia de abastecimento e de uma atividade mercantil na vila de São João
del Rei e impediu que esta economia entrasse em colapso com o declínio do ouro.
Quanto aos dízimos, os dados sugerem como se encontrava a economia entre 17511805, além de ser um indicativo da expansão ou retração da renda quando se compara vários
períodos. Os dízimos apresentados nesses três períodos foram compilados por Almeida (2006)
que utiliza dados do Erário Régio de Sua Majestade Fidelíssima e outros levantados por
Carrara (1997). Teixeira Pinto explicita a diferença entre o dízimos e as cobranças das
entradas:
Diferentemente da cobrança das Entradas, no qual havia os postos
de arrecadação nas passagens, o imposto dos dizimos incidia sobre a
produção agricola e pastoril de toda a capitania mineira que voltasse para o
mercado de abastecimento interno. Assim, para a efetividade das cobranças,
Os administradorese auxiliares da atividade (os avençadores) deveriam
manter uma atenção especial, um conhecimento específico sobre a produção
das localidades e os vinculos com o mercado, ainda mais porque a maioria
das

informacções

era

repassada

pelos

próprios

lavradores

e

fazendeiros (TEIXEIRA PINTO, 2014, p.108)

As informações repassadas eram em diversos momentos incorretas e por isso eram
checadas para que não se acarretasse em prejuízo aos contratadores. A análise dos rendimento
dos dízimos centra-se somente nas freguesias do Rio das Mortes e de Vila Rica a fim de se
tecer comparações entre regiões mineradoras, agrícolas e dualistas. Os rendimentos dos
dízimos do Rio das Mortes e Vila Rica são indicativos da dinâmica econômica dessas regiões.
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Tabela 6: Rendimento dos dízimos nas freguesias da Comarca do Rio das Mortes
1751-1805

Freguesias

1751-3

1765-8

1784-6

1805-3

No. Rendimento No. Rendimento No. Rendimento No. Rendimento

CVL¹
Casa Branca

96

2:492$063

40

1:441$575

544$350

46

112$125

S.Bartolomeu

100

2:462$400

36

1:443$450

547$950

136

174$600

Cach.Campo

113

6:176$513

73

3:815$025

1:979$850

88

337$444

Congonhas

303

19:129$387 353 23:313$825

14:851$350

Mariana

79

3:078$675

52

2:416$650

1:114$988

Sumidouro

222

8:630$625

130

6:694$875

4:072$275

216

515$100

Piranga

424

10:820$812 253

9:066$113

9:045$075

699

3:114$863

São Caetano

81

3:152$100

58

2:412$525

2:859$338

122

781$013

Camargos

53

173$738

28

2:003$100

90

789$863

Inficionado

124

3:974$063

96

5:482$088

157

3:486$413

181

1:059$113

Catas Altas

127

4:141$500

61

3:901$463

124

1:505$400

Furquim/Barra

210

10:243$012 174

8:603$550

342

2:005$500

São João

404

12:696$300 259 10:835$100 695

12:338$250

Baependi

113

1:233$075

53

1:259$125

2:880$713

Campanha

161

1:912$050

53

1:662$225

3:799$950

Aiuruoca

164

2:442$450

109

2:786$025

5:239$575

Sapucaí

9

291$975

1:141$200

Cabo Verde

2

20$400

901$200

217

1:686$188

9:600$038

CRM²

São José

216

5:542$650

207

7:716$487

398

7:997$475

Prados

163

6:370$350

118

5:288$925

159

4:803$413

Carrancas

71

1:874$175

33

1:942$650

181

5:900$888

217

8:862$263

Itaverava

184

5:070$375

140

5:527$838

6:824$100

Caminho Novo

19

2:832$000

19

2:263$838

2:094$975

Borda
do Campo

Fonte: ALMEIDA (2006).
1- Comarca de Vila Rica
2- Comarca do Rio das Mortes

6:409$800
394

8:632$950
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São João del Rei era a principal freguesia do Rio das Mortes, o qual tinha um número
total de 404 dízimos recebidos no período de 1751-1753, totalizando 12:696$300, sendo este
o maior rendimento da comarca. Para além de São João del Rei, estava Prados, com um total
de 163 dízimos recebidos, e um rendimento total de 6:370$350, quase metade dos
rendimentos Sanjoanense.
Enquanto as regiões mineradoras tiveram um forte decréscimo nos rendimentos dos
dízimos, as regiões agrícolas os expandiram consideravelmente. Sumidouro é um exemplo de
região mineradora, entre os anos de 1751-1753, que teve 222 dízimos com um rendimento
total de 8:630$625, já no período de 1805-1807, tiveram 216 dízimos totalizando apenas
515$100 réis, o que expressa uma perda de 94% dos rendimentos dos dízimos entre 17511807.
Entre as regiões essencialmente agrícolas pode se destacar Carrancas, que entre
1751-1753 obteve 71 dízimos no valor total de 1:874$175 réis, já em 1784-1786 se percebeu
dízimos no montante de 6:409$800 réis, crescendo cerca de 342% nesse período de apenas
trinta e cinco anos, isto representa um crescimento anual médio de 3,6%. Outra região
agrícola que se destaca neste período é Aiuruoca, que obtinha 164 dízimos entre 1751-1753
réis que somavam um total de 2:442$450 e, em 1784-1786, a soma dos dízimos chegava ao
valor de 5:239$575 réis, expressando um crescimento de 214,5%.
As economias de estrutura dualista, então produtoras minerais e agropastoris,
passaram por um período de readaptação da sua estrutura produtiva com a crise aurífera. Este
é o caso de São João del Rei e São José del Rei que passaram por crise sem perda significativa
no montante total dos dízimos neste período. São João del Rei inicia o período 1751-1753
com 404 dízimos que somavam 12:696$300 réis, como já explicitado, mas tem uma queda na
quantidade e no valor total dos dízimos no período 1765-1768, no qual se tem 259 dízimos
com um valor total de 10:835$100, isto representa uma queda de 14,7%. Entretanto, esta
perda foi recuperada no período subsequente, quando São João del Rei voltou a registrar
valores de próximos de 1751-1753, mas agora com um número mais elevado de dízimos,
tendo um total de 695, entre 1784-1786, e um valor total de 12:338$250 . Assim São João del
Rei apresenta entre o segundo e o terceiro período um crescimento de 13,9%%, já entre o
primeiro e o terceiro se percebe uma queda total de aproximadamente 2,8%.
Em São José del Rei o processo foi um pouco diferente, pois esta, ao que parece, teve
uma readaptação mais rápida. No período 1751-1753, a vila de São José apresentava uma
quantidade de 216 dízimos recebidos e mostrava uma soma de rendimentos de 5:542$650, no
período subsequente estes rendimentos sobem para 7:716$487, representando um crescimento
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de 39,2%. Entre os períodos de 1765-1768 e 1784-1786 ocorreu um crescimento irrisório dos
rendimentos dos dízimos, quando somaram cerca de 7:997$475, apresentando um
crescimento de apenas 3,6%, mas com um aumento da quantidade de dízimos, que vai de 207
para 398 dízimos recebidos, respectivamente.
Os dados em nada destoam do que foi apresentado anteriormente. É perceptível a
queda brusca das economias mineradoras que, sem capacidade produtiva para a agricultura
mercantil, não conseguiram reacomodar suas economias no declínio do ciclo aurífero. Deste
modo, se declinou também a economia destas regiões, assim como sua população, passando
por um período de baixo dinamismo e queda de suas rendas. Já as regiões essencialmente
agrícolas percebem uma expansão de suas economias, assim como já foi afirmado
anteriormente. A razão foi que estas regiões conseguiram coligar dois fatores, a saber, as
terras férteis para o cultivo da agricultura e da pecuária, e a mão de obra necessária para o
cultivo, que adivinham tanto da mão de obra escrava ao se tratar dos grandes proprietários
rurais, quanto da mão de obra livre, ao se tratar da agricultura familiar.
Por fim, se percebe que regiões de estrutura dualista passaram por um processo de
realocação das forças produtivas, de modo que não vão crescer a taxas elevadas, como no
caso de São José del Rei, e até decrescer suas economias, mesmo que pouco, como é o caso
de São João del Rei. De qualquer modo, estas regiões, em 1786, expressavam uma economia
em plena transformação, superando aos poucos a crise que se abateu sobre suas economias.
É percebido por Graça Filho (2002) que a economia Sanjonense na virada para o
século XIX se recuperou e retomou sua vocação agropastoril, se estabelecendo como área
abastecedora para a Capitania do Rio de Janeiro. Almeida ressalta que outras regiões não
conseguiram realizar esta migração, e por isto encontraram dificuldades de manter o
dinamismo da sua economia, como é o caso de Carrancas, nas palavras da autora:
Estes dados corroboram a tese de Robert Slenes acerca do efeito multiplicador que
exerceram as atividades exportadoras em Minas Gerais sobre a agropecuária. A
diminuição do rendimento dos dízimos nas freguesias das zonas mineradoras
centrais indicam que o direcionamento dessa produção era mesmo a região das
lavras e que, portanto, o dinamismo da agricultura mercantil em Minas esteve em
íntima sincronia com o dinamismo da produção de ouro, pelo menos nas localidades
que se encontravam mais afastadas dos centros consumidores localizados fora dos
limites da capitania (ALMEIDA 2005 p.19)
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Deste modo, os dados apresentados mostram que não houve uma transição rápida,
por outro lado, também não houve um declínio contínuo da economia, como foi visto nos
casos de São João del Rei e São José del Rei. Ocorre então um período de readaptação desta
economia migrando da produção aurífera para a produção agropastoril.
A listagem de homens mais ricos da Capitania, elaborada por Domingos Pinheiros,
que era na época Provedor da Fazenda e foi enviada por carta para a Coroa Portuguesa em 25
de julho de 1756, foi criada com o objetivo de identificar os homens mais ricos da capitania
pela necessidade de a Coroa financiar para a reconstrução da Metrópole, principalmente
Lisboa, que foi assolada por um forte terremoto em 1755. Nesta lista contém o nome
completo dos homens mais ricos, sua possível patente militar, sua principal ocupação e o local
onde morava11.
Tabela 7: Listagem dos Homens Ricos da Comarca Rio das Mortes - Termo de São João
del Rei
Nome

Ocupação

Local

Antônio da Silva Soares

Negócio

São João

Vila

Antônio de Freitas

Negócio

São João

Vila

Antônio de Moura e Sá

Mineiro

São João

Vila

-

São João

Vila

Antônio Lopes Guimarães

Negócio

São João

Vila

Antônio Martins Meira

Roceiro

São João

Vila

Antônio Ribeiro

-

São João

Vila

Antônio Teixeira

Mercador

São João

Vila

Antônio Leite

Capitão

Bento Pereira de Sá

Mineiro

Campanha do Rio Verde

Bernardo Gonçalves

-

Ayuroca

Caetano da Silva

Negócio

São João

Vila

Diogo Garcia

Roceiro

São João

Vila

Mercador

São João

Vila

Francisco de Mendonça e Sá

Mineiro

São João

Vila

Francisco Ribeiro de Souza

Mercador

São João

Vila

Mineiro

São João

Vila

Domingos Alves Chaves

Francisco Rodrigues Gondim

11

Patente

1756

Um estudo que trata especificamente da configuração da elite na região encontra-se em Lima (2017).
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Jacinto Jose Pereira

-

São João

Vila

Jerônimo da Silva Ferraz

Roceiro

São João

Vila

João Barbosa

Roceiro

São João

Vila

Negócio

São João

Vila

Negócio

São João

Vila

Mineiro

São João

Vila

Roceiro

São João

Vila

-

São João

Vila

José Alves de Carvalho

Negócio

São João

Vila

José de Souza

Mercador

São João

Vila

José Madeira

Roceiro

São João

Vila

-

São João

Vila

Negócio

São João

Vila

Mineiro

São João

Vila

Manuel Antunes Nogueira

Negócio

São João

Vila

Manuel Antunes Nogueira

Negócio

São João

Vila

Mineiro

São João

Vila

Manuel de Jesus

Negócio

São João

Vila

Manuel Dias

Mercador

São João

Vila

Manuel Ferreira Pereira

Roceiro

São João

Vila

Manuel Martins Gomes

Roceiro

São João

Vila

Manuel Pereira do Amaral

-

São João

Vila

Manuel Rodrigues Gondim

Mineiro

São João

Vila

-

São João

Vila

Mario Nunes de Mata Arantes

Negócio

São João

Vila

Matias da Costa

Roceiro

São João

Vila

-

São João

Vila

João de Matos

Capitão

Capitão

João Gonçalves Branco
Sargento
João Rodrigues Silva

Mor

João Soares de Bulhões
Joaquim Jose

Capitão

José Rolim
Lourenço Rodrigues Chaves
Luis Dias Raposo

Manuel da Costa Gouvea

Capitão

Capitão Mor

Marcos de Souza

Matias Gonçalves Moinhos

Capitão Mor

Roque de Souza

-

Sebastião Ferreira Leitão
Sebastião Gonçalves Pinto

Capitão

Ayuroca

Negócio

São João

Vila

Roceiro

São João

Vila

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino / Manuscritos Avulsos de Minas Gerais. cx.70, doc. 41
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Percebe-se que, dos 1.161 homens identificados como ricos na Capitania, cento e
onze eram da Comarca do Rio das Mortes e quarenta e seis viviam em São João del Rei.
Portanto, São João del Rei concentrava cerca de 40% da população de homens ricos da
comarca e, aproximadamente, 4% dos homens ricos da capitania. Este não parece ser um
índice elevado, mas deve-se considerar na análise que os documentos são de 1756, no qual a
influência da mineração e das regiões mineradoras, como Vila Rica, ainda era
consideravelmente forte, como já foi visto nas análises acima.
São João del Rei abrigava um total de 10 homens ricos que são identificados como
roceiros já nesta época, ou seja, 21,74% dos homens ricos da vila trabalhavam com a
produção agropastoril, de modo que esta era a segunda ocupação dos homens ricos nesta vila.
Motivo pelo qual se pode afirmar que os roceiros tinham uma importância consideráavel na
vila.
A mineração, como se sabe, era igualmente importante na constituição da elite
econômica sanjoanense. Verifica-se na tabela acima que dentre os 46 homens mais ricos da
vila oito eram Mineiros, isto equivale a 17,4% da população total de ricos de São João del Rei,
esta porcentagem faz com que a mineração seja a terceira principal atividade dos homens
ricos, ficando atrás apenas dos Roceiros e dos Homens de negócios.
Realmente, a mineração trouxe fortuna e luxo para a vila de São João del Rei,
entretanto, para poucos. A elite tinha acesso às licenças e permissões, além de ter capital e
escravos suficientes para a empreitada da mineração e se perpetuavam no topo da escala.
Sobre a elite mineradora Martins (1998) afirma que:
A extração do ouro trouxe acentuado progresso para os núcleos urbanos nas
proximidades das minas onde muitos viveram com luxo e ostentação, em habitações
suntuosas. (MARTINS, 1998, p. 25)

De fato, a mineração era relevante na economia da vila, mas não apresentava, ao
menos não nos documentos consultados, uma importância superior à produção agropastoril.
Assim sendo, percebem-se indícios de um equilíbrio típico de regiões de estrutura produtiva
dualista; ao menos sua elite econômica não era composta majoritariamente apenas por uma
das atividades, isto nada mais representa do que o dualismo da elite Sanjoanense que não
podem ser enquadrada em nenhuma das outras duas categorias anteriormente apresentadas:
agrícola e mineradora.
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A ocupação que mais se repete na listagem acima é a de Negócios. Esta ocupação
concentra uma quantidade total de 13 homens ricos dos 46 existentes na vila, isto significa
que 28,26
eram do que profissionais
do crédito, basicamente pessoas que emprestavam a crédito. Santos (2005) aponta para a
dinamização da economia por meio do crédito:
ortavam as inúmeras operações de financiamento ao
consumo, à produção ou à ascensão social praticada por homens e mulheres em suas
atividades comuns. (...) Para o comprador este procedimento era fundamental para a
obtenção dos bens necessários aos consumos cotidianos, que podiam ser obtidos sem
qualquer interrupção, independentemente da intensidade e regularidade dos
movimentos de fluxo dos rendimentos individuais. Para o vendedor este era um
meio de assegurar o escoamento dos produtos, conservando constante e regular a sua
clientela. (SANTOS, 2005 p.185)

O mesmo autor indica que a prática creditícia beneficiava tanto o mineiro na
construção de novos projetos quanto o pobre livre nas compras de alimentos para a
manutenção da família. Dito isto, a listagem dos homens ricos da Comarca Rio das Mortes
também indica para uma economia dinamica. Desse modo, o fato de a principal atividade dos
homens ricos de São João del Rei ser Negócio

ugere a existência dessa atividade como um

propulsor de uma prática mercantil mais fluida e, por conseguinte, talvez uma economia mais
dinâmica.
A atividade de negócios neste documento não é aplicada à atividade mercantil, como
donos de lojas, vendas e quitandas, ou intermediadores de exportações e importações de
mercadorias, para estes a categoria atribuída é Mercador , que tinha ao todo cinco dos 46
homens mais ricos da vila, representando 10,9% dos homens ricos Sanjoanense. Isto indica a
existência de uma atividade mercantil e a existência de um mercado interno, mas não o
mensura. Para tanto, será analisado no último capítulo o mercado interno de São João del Rei.
De qualquer modo, não deixa de ser notável que aproximadamente 11% dos homens ricos
trabalhassem como mercadores já no ano de 1756.
Há, ainda, que citar os homens

nove homens ,

no qual são quase todos identificados como Capitão (6) e Capitão-Mor (2) tendo apenas um
Sargento-Mor. Dos cinco militares com ocupações identificadas, três são Mineiros , um é
classificado como Homem de Negócio e o outro é identificado como

oceiro , indicando
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assim uma possível preferência dos Militares pela mineração, talvez, pelos privilégios e
facilidades para se obter permissões e licenças, mas não é possível se afirmar nada mais além
disso. Ademais, se encontra um total de nove homens sem registro de ocupação definida na
vila, este número é suficientemente alto para ser capaz de modificar a configuração da elite
apontada nesta pesquisa, mas a falta de dados completos infelizmente é um problema crônico
para este período.
A tabela abaixo sintetiza os dados descritos acima. Por ela pode-se perceber as
atividades econômicas predominantes na vila e a sua participação percentual em relação à
população de homens ricos.
Tabela 8: Composição dos homens mais ricos por Atividade - 1756.
Ocupação

Quantidade

Porcentagem

Negócio

13

28,3

Mineiro

8

17,4

Roceiro

10

21,7

Mercador

5

10,9

Não identificados

10

21,7

Militar

9

19,6

Total

46

100

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino / Manuscritos Avulsos de Minas Gerais. cx.70, doc.41

Para se encontrar melhores evidências deste cenário se faz necessário compreender
as estruturas produtivas para se estabelecer os meios que permitiram ou facilitaram a dinâmica
econômica e populacional não declinante da vila de São João del Rei. Para tanto se analisa na
próxima seção a composição média das fortunas, as principais produções agrárias e as
principais criações de animais na vila.
2.3 Composição das fortunas e a estrutura produtiva
A composição média das fortunas das vilas de São João e São José delRei, no período
de 1750-1808, mostra a formação das riquezas Sanjoanenses e permite entender a estrutura
produtiva deste período.12 A composição da riqueza é feita por sete ativos: Escravos, Bens
12

Lima (2017) delimitou que fortuna é a partir da posse de igual ou superior valor a dez contos de réis.
Delimitação que fundamenta esta pesquisa. .
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Agrários, Dívidas Ativas, Terras Minerais, Bens urbanos, Animais e Pertences, a partir dos
quais são realizadas a análise por meio de quatro grupos de Unidade Produtiva (UP):
Agropastoril, Mineração, Conjugada e Prestamista.
Tabela 9: Composição média (%) das fortunas das Vilas de São João e São José del Rei
por UP 1750-1808
Ativos

Agropastoril

Mineração

Conjugada

Prestamista

Escravos

28,40

26,30

32,40

7,70

Bens Agrários

32,60

0

31,70

7,30

Dívidas Ativas

17,90

21,80

11,80

63,40

Terras Minerais

0

13,50

6,20

0

Bens Urbanos

0,90

1,60

1,80

1,80

Animais

4,70

0,60

3,20

0,80

Pertences

4,50

7.5

5,70

13,80

Fonte: Inventários post-mortem, IPHAN, São João del Rei. Apud Lima, 2017, p.107

Observa-se que quase todas as UPs têm elevada participação de escravos na composição
de suas riquezas, exceto Prestamistas pela natureza de suas atividades. A UP Agropastoril
consegue ter parcela maior de escravos na composição de suas riquezas do que a UP de
Mineração, o que mostra a importância da mão de obra cativa para estas atividades,
demonstrando ter capital suficiente para adquirir esta mão de obra.
A importância das Dívidas Ativas na composição das fortunas Agropastoris estava em
17,9%, sendo o terceiro maior ativo desta UP, Lima (2017) aponta esta importância como um
indicativo do grau de comercialização dos produtos agropastoris, que corrobora com as teses
de Graça Filho (2015), quando afirma que as formações das riquezas Sanjoanenses estão
baseadas na conjugação das atividades agropastoris com as atividades creditícias.
Percebe-se a existência dessas UPs

Mistas ou Conjugadas, que têm sua riqueza

compostas por bens agrários e terras minerais. Os bens agrários da UP Conjugadas (31,7%)
são de importância similar à UP Agropastoril (32,60%), enquanto as terras minerais
diminuem sua importância na UP Conjugada (6,20%) em relação à UP Mineradora (13,5%).
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Isto é um indicativo das transformações econômicas da época, num período em que se
exauriam as minas de ouro e se consolidava a atividade agropastoril. Desse modo os preços
dos bens agropastoris parecem indicar uma tendência de alta, principalmente com a
valorização do preço das fazendas, assim como os preços dos bens da mineração tinham uma
tendência de queda, cujo processo ocorreu com maior intensidade principalmente entre 17801808.
Como já visto, diversos mineradores não se restringiram à atividade aurífera, mas
dividiam seu tempo e recursos com o setor agropastoril, principalmente aqueles que faziam
grandes fortunas, isto provavelmente se intensificou ao longo do século XVIII. Dito isto, as
grandes fortunas se concentram, em média, nas unidades produtivas conjugadas, como aponta
Lima (2017)
(...) é nessas propriedades que encontramos o maior número de escravos, atingindo a
média de 60,3 escravos por inventário, enquanto os inventários classificados como
agropastoris, por exemplo, atingiram uma média de 53,4 escravos. Logo, o fato de o
principal ativo das fortunas classificadas como unidade produtiva conjugada ser a
mão-de-obra escrava se explica também pelo maior número de cativos que
encontramos nos inventários com tais características. (LIMA, 2017 p. 96)

Já as UPs Mineradoras se caracterizavam pela ausência de bens agropastoris. Esta
unidade tinham as Dívidas Ativas como o seu segundo maior ativo com 21,8%, no qual se
percebe que a única unidade que supera este valor é a de Prestamista. O principal ativo deste
grupo são os escravos com 26,3%, ficando as terras minerais como terceiro maior ativo, o
que também guarda relação com a possível depressão dos preços dos bens mineradores com a
exaustão aurífera, na segunda metade do século XVIII.
O baixo volume de terras mineradoras, mesmo nas unidades produtivas de mineração,
juntamente com a composição da riqueza baseadas em Escravos, Bens Agrários e Dívida ativa,
que compõe 75,9% das UPs Conjugadas, indicam uma transformação da estrutura econômica
local, que migra do ouro para a agricultura.
A agricultura se mostra, no período de 1750-1808, uma importante atividade da
economia Sanjoanense. Como já visto, esta atividade abrigava uma média de escravos por UP
consideravelmente alta, não ficando muito abaixo da mineração, também foi constatada a
existência de uma Dívida Ativa considerável, o que indica a comercialização desta produção.
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Tabela 10: Principais produções agrárias das UP agropastoris e conjugadas
Produto

Número de inventários

%

Açúcar

16

43,2

Cana

19

51,3

Aguardente

12

32,4

Milho

25

67,6

Feijão

17

46

Arroz

3

8

Fonte: Inventários post-mortem, IPHAN, São João del Rei. Apud LIMA, 2017, p.107.

Como se sabe, as UPs Agropastoris e Conjugadas plantavam geralmente mais do que
um gênero, sendo assim os dados acima descritos se referem ao número de vezes que estes
produtos apareceram nos inventários e a porcentagem destes produtos em relação ao número
total de inventários analisados (LIMA, 2017, p. 74)
De acordo com Lima, percebe-se que o milho era o gênero alimentício mais recorrente
nestas UPs de São João del Rei, que se encontravam em mais da metade dos inventários, mais
especificamente 67,6%. Sendo assim, o milho era o principal produto agrícola produzido em
São João del Rei no período analisado. Isto não significava que era necessariamente o mais
produzido, e sim que era o mais recorrente, pois não está se considerando o tamanho destas
UPsou a extensão do cultivo, apenas o quê cada uma delas produzia.
A cana-de-açúcar aparece também de maneira expressiva, sendo cultivada em 51,3%
das UPs, sendo o segundo produto de gênero alimentício mais recorrente nas nas
Agropastoris e Conjugadas, ficando atrás apenas do milho. Isto não ocorre por acaso, tanto a
plantação de milho como a plantação de cana-de-açúcar eram produzidas com mais facilidade
do que outros gêneros.
São considerados nestes dados apenas as UPs Agropastoris e Conjugadas, as quais
eram de posse de homens de grandes fortunas. Deste modo, se pode considerar que algumas
destas, se não todas as unidades, eram grandes o suficiente para abarcar um ciclo completo de
produção de modo que não existiam apenas o cultivo de gêneros alimentícios básicos, mas
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também de derivados deste cultivo, sendo, nestes casos, geralmente destinados ao comércio
(LIMA, 2017, p. 70).
Entre eles estavam os derivados da cana-de-açúcar, como por exemplo, o açúcar e a
aguardente. O açúcar se destacava em relação à aguardente, no qual este aparece em 43,2%
das unidades produtivas, se, em via de regra, todas as unidades que produziam açúcar também
cultivam cana-de-açúcar, o que parece ser o caso, 83,8% do total.
A aguardente aparece em 32,4% das UPs Agropastoris e Conjugadas, sendo então o
quinto produto de gênero alimentício mais recorrente, na frente apenas do cultivo de arroz. Ao
se considerar a mesma relação acima descrita, se percebe que a produção de aguardente se
encontrava em 63,2% das UPs que cultivavam a cana-de-açúcar, isto indica que o principal
destino da cana-de-açúcar era para a produção do açúcar e não da aguardente, que seriam
nestas unidades uma atividade secundária, mas de modo algum insignificante.
Outro gênero alimentício destacado nos inventários é o feijão, que é observado em 46%
das UPs , sendo o terceiro gênero mais recorrente, na qual ficava atrás apenas do milho e da
cana de açúcar.
Malaquias (2014) destaca a relação entre a o cultivo de feijão e milho, geralmente onde
existia uma plantação também tinha a outra. O autor aponta que isto ocorria pela possibilidade
de se plantar os dois gêneros no mesmo espaço sem grandes dificuldades na sua manutenção,
precisando de no máximo duas capinas. As suas colheitas também não geravam grandes
dificuldades para o fazendeiro, pois estas colheitas ocorriam em épocas diferentes, reduzindo
assim a necessidade de mão de obra escrava nestas atividades. Outro fator apontado por
Malaquias, que influenciava na popularidade destes dois gêneros, era sua rápida frutificação.
A frutificação do milho, em condições normais, ocorria em apenas 150 dias após a plantação,
mais rápido ainda era a do feijão que, em média, ocorria em apenas 90 dias.
Já a plantação de arroz se encontra em poucas fazendas. Em média 8% apenas das UPs
cultivavam o arroz, de modo que fica clara a concentração na produção deste gênero, sem
explicitar uma expressiva produção, mas sim uma produção concentrada. Deve se considerar,
como dito anteriormente, as dificuldades inerentes ao cultivo deste gênero e os custos
evolvidos.
Como já apontado, a vila de São João del Rei na virada ao século XIX apresentava uma
capacidade de abastecimento interno e externo considerável, fornecendo alimentos às
Capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro, devido à sua localização estratégica ao Sul de
Minas Gerais (GRAÇA FILHO, 2002). Entretanto, o autor não nota uma participação de
vulto dos pequenos produtores no processo de produção e comercialização dos gêneros
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alimentícios, sendo dominado pelos grandes produtores. Entre as razões apontadas para a
inexpressiva participação estava a...
necessidade extensiva do manejo da pecuária e a sua combinação com a lavoura de
mantimentos foram fatores inibidores, na região abordada, da contribuição
econômica dos pequenos produtores na produção mercantil alimentar.(GRAÇA
FILHO, 2002 p. 24)

No que tange às atividades pecuárias, elas se situavam como uma das principais
atividades da economia Sanjoanense, exercida, como mencionado, desde a constituição da
vila. Destacam-se nesta pesquisa alguns pontos relevantes acerca da estrutura pecuária de São
João del Rei, considerando, a partir dos dados de Lima (2017), os principais animais que
constituíam esta atividade, a presença de cada um nas UPs Agropastoris e Conjugadas e a
quantidade média de animais por UP.
Tabela 11: Presença e média dos animais das UPs Agropastoris e Conjugadas

1750-

1808
Animais

Presença nos inventários (%)

Quantidade Média

Bovino

94,1

55,3

Suíno

58,8

52,3

Ovino

35,3

5,9

Muares

47,1

9,4

Equinos

58,8

3,2

Bois de tiro

82,4

21,7

Total

100

147,8

Fonte: Inventários post-mortem, IPHAN, São João del Rei. Apud LIMA, 2017, p.115

O principal rebanho de São João del Rei era o bovino, que se encontrava presente em
94,1% das UPs das dezessete unidades que servem de base para a análise, apenas em uma não
havia gado vacum. A relevância do gado também é indicada ao se analisar as receitas e
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despesas da Câmara de São João del Rei. A quantidade média por UP do rebanho bovino
também é a mais elevada dentre todos os animais, com uma média de 55,3 cabeças por UP.
Os suínos, por sua vez, se encontravam em 58,8% das roças e fazendas da região,
aparecendo na mesma proporção que os equinos, mas entre os dois existia uma diferença
considerável na quantidade média por UP. Entre os suínos a quantidade média era de 52,3, já
entre os equinos a quantidade média era de apenas 3,2 por UP.
Graça Filho (2002) afirma, assim como outros historiadores, que a região manteve seu
dinamismo nas áreas agropastoris. Isto se torna explicito, para o autor, quando se observa a
pesquisa de Fragoso (1986) que mostra entre 1776 a 1821 uma quase triplicação da população
da comarca, de modo que, após esta data houve um aumento igualmente significativo nas
exportações de Barbacena, com os tecidos de algodão (4.120%), e de São João del Rei, com a
carne salgada e toucinhos (170%). Já Lenharo (1979, p.21
com São João del Rei a praça comercial preponderante na comarca onde sua principal fonte
cuja comercialização se expandiu na primeira metade do século
XVIII.
Os bois de tiro e os muares compõem parte fundamental na produção e comercialização
de larga escala. Os bois de tiro eram utilizados na produção dos bens agrícolas e davam maior
velocidade à produção, estavam presentes em 82,4% das UPs e com uma média de 21,7 bois
de tiro por UP. Já os muares eram utilizados no transporte dos produtos agrícolas, geralmente
visando à atividade mercantil, estes se encontravam em 47,1% das UPs, numa quantidade
média de 9,4 muares por unidade .
Por fim, os ovinos são os que menos se encontravam nas roças e fazendas Sanjoanenses,
aparecendo em apenas 35,3% das UPs, com a segunda menor quantidade média de animais,
de 9,4 por UP.
Estes dados indicam, portanto, a existência de uma produção e mercantilização
significativa dos produtos agropastoris na vila de São João del Rei, que não detinha neste
período as maiores criações de animais da capitânia, nem mesmo da própria Comarca, ao
passo que a produção de gênero alimentícios era relevante e concentrada em grandes
plantações.. Assim a comercialização de seus produtos com centros vizinhos, que atingiria
níveis mais altos com a chegada da Coroa Portuguesa no Brasil, em 1808.
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3. ENTRE O OURO E A AGRICULTURA
3.1 Dinâmica mercantil e rendimentos comparados
Nesta seção o objetivo será analisar os registros de receitas e despesas da Câmara de
São João delRei, entre o período de 1753-1770, os quais foram produzidos anualmente e
tinham alguns componentes recorrentes, como: Renda da aferição, rematação das cabeças,
rematação dos foros e rematação da renda da cadeia. O objetivo é aferir composição dessas
receitas, a importância que a agropecuária e a atividade aurífera tinham nessas contas e as
suas transformações ao longo do tempo.
As rendas descritas abaixo são as quatro principais fontes de receita da Câmara de
São João del Rei. São contratos concedidos pela Câmara e arrendados pela sociedade civil por
meio de licitações.
Tabela 12: Listas de Receitas e Despesas da Câmara de São João del Rei

1753-1770

Renda da

Rematação das

Rematação

Rematação da renda

aferição

cabeças

dos foros

da cadeia

1753

1:201$200

1:021$200

163$000

168$000

2:560$654

1754

1:560$000

1:080$600

480$000

180$000

2:898$600

1755

1:716$000

1:082$400

156$000

63$600

3:058$000

1757

1:236$000

1:056$000

157$200

85$200

2:534$400

1758

1:440$000

1:156$000

126$400

170$400

2:852$800

1759³

1:380$000

1:092$000

150$000

144$000

2:790$000

1760

1:752$000

1:194$000

147$600

144$000

3:237$600

1761

1:752$000

680$400

132$000

54$000

3:068$400

Ano¹

3:223$2004

1762

Total²

3:223$200

1763

1:569$600

1:200$000

121$200

81$600

2:912$400

1765

1:569$000

1:238$400

132$200

121$200

3:087$600

1766

1:680$000

1:239$600

96$000

108$000

3:123$600

1767

1:446$000

1:236$000

120$000

96$000

2:898$000

1769

1:764$000

1:152$000

157$800

96$000

3$169$800
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Biblioteca Municipal
de São João del Rei. Cx. Rec 168-187, Doc. 168 e 169
1- Os anos 1756, 1764 e 1768 foram excluídos da tabela por não terem sido encontrados nos
registros de receitas e despesas
2- A receita total apresentada na tabela é referente aos valores apresentados nos documentos e não
necessariamente a soma dos componentes da receita acima elencados, pois não foram
apresentados todos os componentes da receita, mas apenas os que eram recorrentes em todos os
anos ou na maioria dos anos. Deste modo ficam f
3- As receitas dos anos 1759, 1760, 1761,1762, 1766 e 1667 eram expressas por oitavas de ouro, foi
realizada a conversão para réis na equivalência: 1/8 de ouro = 1.200 réis, conforme indicado por
Vaz (2017)

4- Não foram encontrados nos registros de receitas e despesas os valores dos componentes das
receitas de forma desagregada, mas unificados como foi apresentado na tabela

O principal entre estes contratos era a Renda da aferição, que basicamente tinha
como objetivo a inspeção de pesos e medidas na Vila. Esta inspeção era aplicada a todos os
mercadores, vendedores de rua e artesãos, os quais deveriam atuar em conformidade com os
pesos e medidas oficiais, com o perigo de serem multados se assim não seguisssem. Os
rendimentos do contratador, então, advinham tanto das multas por inadequação dos produtos
aos pesos e medidas estabelecidos, quanto das taxas cobradas por cada aferição realizada,
além da venda de produtos apreendidos em comércios ilegais (MATHIAS, 2015).
Assim, os documentos anal v

5isados apontam que a renda da aferição era a

principal fonte de renda da Câmara de São João del Rei em 1753, quando apresentou um
rendimento de 1:201$200 réis, isto representava 46,9% da receita total, de 2:560$654. Entre
1753 e 1769 os rendimentos oscilaram entre 1:200$000 e 1:700$000, o qual chegou em 1669
com um rendimento de 1:764$000, ou seja, apresentando um crescimento de 46,85%. A
média do rendimento da aferição, entre 1753 e 1770, foi de 1:543$523, isso representava uma
participação média neste mesmo período de 52,54% da receita média recebida. Entretanto,
fica claro que os dados não permitem uma relação exata entre o crescimento dos rendimentos
da aferição e a expansão do comércio Sanjoanense, entre esses dois objetos existe uma
infinidade de variáveis que influenciam nessa relação. De qualquer modo, pode-se dizer que
os documentos consultados apontam para a existência de um comércio relevante na Vila de
São João del Rei, e que esta atividade mercantil tendeu a aumentar com o passar do tempo, ao
menos para o período aqui em análise é isto que indica.
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Já a renda das cabeças era um instrumento de controle e de taxação do fluxo de gado
que adentrava os limites de São João del Rei. Para cada cabeça abatida na vila ou nas
vizinhanças era necessário pagar uma taxa para a Câmara; aqueles que se recusavam a realizar
o processo eram aplicadas multas e apreendidos os animais. Parte do valor das taxas, multas e
venda das cabeças apreendidas era destinada ao contratador, a outra parte ficava com a
Câmara (MATHIAS, 2015).
A relevância desta renda é comprovada pelos dados apresentados, no qual se percebe
que a renda das cabeças era a segunda maior fonte de receitas da Câmara de São João del Rei.
Este contrato apresentava, em 1753, um rendimento de 1:021$200, valor que significava
39,88% da receita total da Câmara. A variação do rendimento das cabeças esteve entre
680$000 e 1.236$000 no período analisado, no qual se chega em 1769 com um rendimento de
1:152$000, isto representa um crescimento de 12,81% dos rendimentos, ou seja, mesmo se
observando a alta variação destes rendimentos no período, se percebe claramente uma
tendência de alta dos valores. O rendimento médio da renda das cabeças entre 1753 e 1769 foi
de 1:109$892, o qual representou 37,78% da receita anual média da Câmara. Do mesmo
modo que as rendas da aferição, as rendas das cabeças não guardavam relação exata com a
atividade pecuária, mas indica que esta tinha uma relevância considerável na economia
sanjoanense.
Já a renda da cadeia estabelecia a transferência dos cuidados e responsabilidades
sobre os presos para o arrendatário deste contrato. Entre suas obrigações estavam alimentar os
presos, manter a cadeia limpa e organizada, impedir o fluxo comercial entre os presos, cobrar
as multas estabelecidas e, também, cobrar dos proprietários de escravos capturados a
alimentação necessária para mantê-los, que consistia em milho e feijão temperado. A
libertação dos presos ou o empréstimos de escravos para realizar qualquer trabalho fora da
cadeia podia gerar processos tanto para o contratador quanto para o carcereiro, este último era
indicado pelo contratador e, aprovado ou não pela Câmara, precisava seguir as mesmas regras
que o contratador.
Percebe-se que os rendimentos da renda cadeia foram relativamente baixos em 1753,
quando apresentou um rendimento de 168$000, que significava 6,56% de toda a receita
daquele ano, valores estes muito próximos das rendas dos foros. Entretanto, se percebe uma
clara tendência de queda nos seus rendimentos entre 1753-1569, no qual se chega ao último
ano analisado com uma queda de 42,86%, neste ano, os rendimentos foram de apenas 96$000
réis, representando apenas 3,03% da receita total. O valor médio dos rendimentos neste
período era 116$307, cerca 4% da receita total média.
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Esta tendência de queda é difícil de ser explicada, mas duas hipóteses surgem. A
primeira é de que os esforços desta atividade são cada vez menores, seja por se beneficiarem
dos esforços e da estrutura dos contratadores anteriores ou pela queda no número de presos.
Entretanto, os grandes conflitos e problemas com estes contratos relatados pela Câmara,
indicam que estes esforços foram muitas vezes considerados de péssima qualidade; da mesma
forma não existe nenhum indício que comprove esta queda no número médio de presos. Na
verdade, em função do crescimento populacional era mais provável um aumento desses
problemas sociais e, consequentemente, um aumento na quantidade de presos.
Existem vários relatos apresentando problemas com a segurança do termo de São
João del Rei, como a representação dos oficiais da Câmara, em 1745, que reclamavam dos
roubos e mortes causadas pelos escravizados fugidos; e pediam para que enviasse grupos de
índios para ajudar no combate aos quilombolas e na captura dos mesmos na região. Os
contínuos roubos e mortes que fazem os negros fugidos, tendo legado a sua indolência a tal
(REPRESENTAÇÃO DOS OFICIAIS DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI).
Em outro requerimento, de de José Álvares Moreira em 1803, referente à sua patente de
Capitão-Mor das Entradas em São João Del Rei, apontava a necessidade de manter esquadras
do mato, para combater os quilombolas que atacam os caminhos e estradas da capitania
(ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA, SGCX.58-DOC.55).
Vila Rica também apresentou queda nos rendimentos da cadeia. Mathias (2015)
apresenta a hipótese para este fenômeno residia na grande revolta da elite local contra a
capitania de Minas Gerais, em 1720, e que após este período de instabilidade social, parte da
elite não revoltosa, com receio da mancha que a revolta poderia causar na vila, contribuiu para
sua segurança, por meio de escravos armados e isto provavelmente influenciou na queda das
infrações nos períodos subsequentes. Outro ponto é apresentado por Russel Wood (1977) pra
quem os
sucessivos Senados fizeram vistas grossas para as qualidades duvidosas dos fiadores,
do contratador e do carcereiro por ele indicado. Processos de fiadores por falta de
pagamento, prisão de contratadores e· exoneração ou fuga de carcereiros nomeados
eram fatos endêmicos. (WOOD, 1977 p.57)
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Isto indica que os conflitos e tensões criados nesta atividade poderiam impactar
negativamente nos rendimentos da Câmara, tanto por meio de fraudes, calotes ou por
incompetência dos contratadores. Desse modo, estas são as hipóteses que se transportam para
a vila de São João del Rei, mas é necessário um estudo que se aprofunde especificamente nos
contratos da cadeia para uma análise mais atenta sobre este fenômeno.
Já as rendas dos foros 13 eram estabelecidas por meio dos aforamentos de terras
concedidas, ou seja, era uma taxa paga pela ocupação e construção em terras públicas
(MARX, 1991). Estas terras eram adquiridas por meio de requerimentos enviados para
apreciação da Câmara, que poderia aceitar ou não o pedido. Os contratos estipulavam tempo
de concessão, porém era comum a renovação e, por vezes, eram concedidos aforamentos
permanentemente (COSTA, 2007). A renda dos foros não era apenas um tipo de contrato de
inspeção ou controle, mas sim de concessão, de modo que por se tratar de terras, afetava tanto
o espaço urbano quanto a economia da vila, motivo pelo qual surgiam grandes discórdias na
Câmara. É perceptível que os rendimentos dos foros não eram elevados em comparação às
rendas da aferição e das cabeças (MATHIAS, 2015).
Na verdade, o rendimento dos foros em 1753 foi de apenas 163$000, isto
representava 6,37% da receita total da Câmara. Entre 1753 e 1769 se percebe uma variação
relativamente baixa, em que apenas em 1754 se sobressai ao atingir um rendimento de
480$000. Em 1769 os rendimentos se mantiveram no mesmo patamar de 1767, que foi de
157$800 réis, mas com uma leve queda de 3,19% dos valores absolutos do rendimento.
Também se apresenta uma queda da sua participação na receita total que passa de 6,37% para
4,98%.
A baixa importância destes rendimentos na receita total da Câmara, se dava por conta
das baixas taxas de aforamentos, em razão de tamanhos consideravelmente reduzido, e as
taxas eram aplicadas considerando suas dimensões. Este é um fato que ocorreu em diversas
localidades. Machado (2003) afirma, ao analisar a cidade do Porto, que um motivo dos
valores serem baixos seria justamente uma estratégia de povoamento da administração local a
fim de viabilizar essas ocupações. Outra pesquisa que trata de rendimentos dos foros foi
Mathias (2015), que faz uma análise comparativa das receitas Câmara da Vila de São João del
Rei e da Vila Rica e indica que o valor da média das rendas dos forros de Vila Rica era

13

Ainda segundo Marx (1991, p. 44), o foro correspopndia à doação de uma parcela de terra para moridia e
trabalho. Era estabelecido por contrato, como as semarias, mas ao invés do pagamento do dízimo, o
concessionário deveria pagar uma taxa pelo uso da terra.
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consideravelmente maior, no valor 607$177 no mesmo período . Para a pesquisadora,
portanto, o fato indica que o estágio de urbanização da vila de São João del Rei se encontrava
abaixo do estágio de urbanização de Vila Rica.
Deste modo, fica evidente a importância das rendas da aferição e das cabeças para a
receita da Câmara, em média as duas rendas somadas representavam 90,32% do total, isto
indica que tanto a atividade mercantil quanto a pecuária eram fatores relevantes para a vila de
São João del Rei. Entretanto, não se deve desconsiderar a importância que as outras duas
rendas exerciam no plano social, mesmo com rendimentos baixos.
Tabela 13: Registro dos Aforamentos e Sesmarias requeridos
Ano

Sesmarias¹
São João del Rei

Aforamentos²

Rio das Mortes

São João del Rei

1782

9

1783

3

1784

6

1785

1

1786

0

1

1

1787

1

2

15

1788

1

4

10

1789

1

3

6

1790

1

8

1791

1

7

1792

1

2

5

1793

6

10

3

1794

9

3

13

1795

4

1

1

1796

7

1797

19

8

8

1798

14

3

5

1799

9

9

6

1800

1

2

5

3

1

1801
1802

1

1

14

2

80

1803

6

1804

3

1805

6

1806

2

1807
1808

1

Total

78

2
51

148

Fonte: 1 a) Secretaria de Governo da Capitania/ Arquivo Público Mineiro, manuscritos avulsos b) Casa dos
Contos/ Arquivo Público Mineiro, manuscritos avulsos.2

-Rei. Cx. AFO 15-20, AFO. 17 e 18

Os registros de aforamentos e sesmarias, na Tabela 13, permitem aferir a dinâmica da
ocupação das terras da região. Estes dados vão de 1782 a 1808 e compreende os aforamentos
de São João del Rei e as sesmarias do termo de São João del Rei e da Comarca do Rio das
Mortes. A documentação em relação à posse e concessão de terras da região se encontra
espalhada em diversos acervos, dificultando a coleta e análise de todos os requerimentos
feitos neste período, sem considerar a possibilidade de extravio de outros tantos, mas
apontamentos podem ser feitos a partir desta amostra sobre a dinâmica dessa ocupação. Para
tanto, se foca neste período entre 1782 e 1808, pois é ali que se concentra o grosso da
documentação. Este período permite compreender a dinâmica de concessão de terras no
período de maior declínio da extração aurífera. 14
Os aforamentos permitiam cultivar, alugar e vender estas terras, conquanto que não
cessassem os pagamentos. Mesmo que os contratos tivessem tempo estipulados, era comum a
sua renovação e, por vezes, eram concedidos aforamentos permanentemente. Isto garantia
uma renda adicional para a Coroa e relativamente segura, já que os contratos eram anulados
quando não se recebia os pagamentos por três anos consecutivos.15

14

Os dados de aforamentos e sesmarias foram trabalhados separadamente dos com os dados agregados das
sesmarias de 1700 até 1767 apresentados na tabela 3, pois a periodização, a fonte documental e o objetivo das
analises são distintas. A analise dos dados da tabela 3 teve o objetivo de compreender a dinâmica da Comarca do
Rio das Mortes frente as outras Comarcas no auge da extração do ouro, Já a analise da tabela 13 se situa no
período mais agudo da crise aurífera e entender como funcionou a dinamica populacional da região neste
contexto foi o nosso objetivo. Por isso os dados não são apresentados em blocos, mas sim separados e
apresentado nos seus respectivos contextos. As bases docuentais também são diferentes, enquanto a tabela 3
representa um censo realizado no período, a tabela 13 representa uma amostra,.
15
COSTA, Iraci del Nero da. Repensando o modelo interpretativo de Caio Prado Júnior (parte III). Informações
fipe, São Paulo, FIPE, abril de 2007, p. 1-23
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Entretanto, não havia a possibilidade de desmembrar estas terras. Mesmo quando
herdadas, só podiam ser destinada para apenas um único herdeiro. Pode-se considerar que os
aforamentos foram instrumentos muito utilizados pelos menos privilegiados,
(..) estabeleceu-se, no Brasil, um largo distanciamento entre a propriedade da terra
(altamente seletiva, elitista e restritiva) e as várias formas assumidas pelo seu
usufruto (cessão graciosa, aluguel, aforamento, posse, existência de moradores,
agregados, rendeiros, de lavradores mais modestos

os obrigados , da meia, da

terça etc.), o qual, diga-se, não se marcou pela excludência, mas, antes, por certa
tornou-se possível, aos menos privilegiados, o acesso à terra." (COSTA, 1995, p. 5 )

Desse modo, se explicita as principais diferenças entre as sesmarias e os aforamentos,
sem desta forma reduzir a importância de nenhum destes, pois cada um permite ter uma noção
mais clara das diferentes parcelas da sociedade, embora os movimentos captados na tabela
dos aforamentos e sesmarias em muito se assemelhem.
Para além do que já foi apresentado sobre as sesmarias, como indicado no capítulo
anterior, na relação e impactos que poderiam gerar sobre a vila e futura cidade, se
encontravam três exigências-padrão: a primeira é a averiguação de que estas terras requeridas
não eram ocupadas ou cultivadas por outras famílias, sendo esta exigência uma tentativa de
não cometer equívocos ou injustiças com cidadãos que ali já haviam se instalado. As outras
exigências, eram de que as sesmarias não se encontrassem em terras proibidas e nem nas
margens de rios navegáveis. A primeira decorria da proibição de povoamento, cultivo ou
criação de caminhos de qualquer tipo em áreas estipuladas pela Coroa, sendo esta proibição
fruto do receio de extravio do ouro das minas. O raciocínio por traz desta ação era dificultar
qualquer tentativa de rotas alternativas aos caminhos tradicionais, nos quais existiam postos
para fiscalizar se os ouros que por ali passavam já haviam sido quintados. Desse modo as
áreas proibidas existiram ao longo de todo o século XVIII (SECRETARIA DE GOVERNO
DA CAPITANIA/ ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. CX.25 DOC. 48).
Quanto a preocupação com as margens de rios navegáveis era originária do
desrespeito dos sesmeiros com relação às suas divisas e à prática generalizada de mover
marcos e fechar os caminhos. Disto decorre a modificação na Carta de Sesmaria, em 1744,
para assegurar o livre trânsito, na Carta passada à Maria da Cruz:
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[...] As quais não compreenderão ambas as margens de algum rio navegável, porque,
neste caso, ficará livre de uma delas o espaço de meia légua para o uso público,
reservando os sítios dos vizinhos com quem partirem as referidas terras e suas
vertentes, sem que eles, com este pretexto, se queiram apropriar de demasiadas, em
prejuízo desta mercê que faço à suplicante, a qual não impedirá a repartição dos
descobrimentos de terras minerais que no tal sitio hajam ou possam haver, nem os
caminhos e serventias públicas que nelas houver, e pelo tempo adiante, pareça
conveniente abrir para maior comodidade do bem comum. (REVISTA DO
ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, ANO III, 1898, P.891 apud PINTO, 2009 p. 34)

Em outro caso, pode-se ver as exigências, por exemplo, no requerimento de Manuel
Borges Pinto, em 1793, referente à Carta de Sesmaria na Serra, cabeceiras do rio Grande, no
distrito de Alagoa do Jurus, onde os Oficiais da Câmara Antônio Ribeiro Carvalho, Bento
Francisco Lima e Antônio Francisco Andrade averiguavam que:
As terras que pretende o Suplicante na conformidade da prezente Suplica ainda se
não achão apossadas, nem concedidas a pessoa alguma, nem as mesmas se achão em
áreas prohibidas, nem em estado errado que encontre as Régias determinações, pois
ainda destas de mais próxima registro mais de dez leguas. O que sabemos por
carta de sesmaria, na serra, cabeceiras do rio grande, distrito de alagoa do jurus,
comarca de são joão delMineiro. cx.25 doc. 48)

Alguns suplicantes também citavam o longo período que viviam nas terras e que
nelas já se cultivavam, além de informar se a sua ocupação foi por meio de compra daquelas
terras, como se encontra, por exemplo, no requerimento em 1795 de Antônio Salgado De
Lima, morador no Arraial de Santana Do Sapucaí, termo da Vila De São João Del Rei, que
as quais houve compra, sendo o Suplicante o 4º possuidor e se acha
cultivando-as [ilegível] a perto de dezoito annos, pois fica sem oposição de pessoa alguma
(Cita aqui) . Afirmar o longo período em que ali cultivou foi uma forma de legitimar a sua
súplica, sendo esta estratégia muito utilizada pelos moradores de longa data. Além disso, não
era incomum que os suplicantes citassem o número ou a mera existência de escravos em sua
posse, suficientes para cultivar nas terras suplicadas, como é feito no requerimento de
Desidéria Maria da Silva, Moradora Na Vila De São João Del

Que ella
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( Secretaria de Governo da Capitania/
Arquivo Público Mineiro. SG-Cx.56-Doc.27).
Ao analisar os requerimentos referentes às sesmarias percebe-se que, até onde se
consegue verificar, o Termo de São João del Rei recebeu 78 sesmarias, o que representa 60,47%
das sesmarias suplicadas na Comarca do Rio das Mortes, quantidade maior do que o resto da
Comarca, que recebeu apenas 51 sesmarias, representando 39,53% das sesmarias, como
mostra a Tabela 13. Este movimento de certo modo era esperado, já que as sesmarias mais
próximas do centro urbano e mercantil tendiam a ser as mais desejadas ante às mais distantes.
Percebe-se que a segunda metade do período analisado é a mais importante para as
sesmarias do Termo de São João del Rei. Entre 1782-1795 se encontra dois terços das
sesmarias. Este processo se altera para as sesmarias do resto da comarca, no qual os dois
períodos apresentam uma diferença ínfima de apenas uma sesmaria, tendo a primeira metade
26 sesmarias e a segunda concentra 25 sesmarias. O quadro se modifica ainda mais quando se
foca nos aforamentos concedidos, no qual se percebe uma divisão de 59,46% dos aforamentos
no primeiro período e 40,54% dos aforamentos no segundo período.
Em relação aos aforamentos é possível apontar que a tendência do volume de
requerimentos é declinante. Infelizmente os documentos não permitem uma análise de todo o
período analisado, mas ao se considerar que o foro era um dos principais instrumentos pelos
e considera também
que o número de aforamentos se alinhavam com o crescimento populacional da comarca, no
qual atinge seu pico de crescimento entre 1776 e 1808, após este surto apresentar taxas de
crescimentos menores na comarca. Esta dinâmica pode ser apontada também para os registros
de aforamentos, nos quais se percebe o mesmo movimento, com o grosso dos registros
concentrados mais ao centro da periodização.
De fato, é possível considerar o período com maior número de aforamentos e, ao que
tudo indica, maior fluxo migratório entre os anos 1791 e 1799. Este período de apenas 9 dos
27 anos analisados concentra 41,89% dos aforamentos concedidos, 70,59% das sesmarias do
resto do Rio das Mortes e 89,74% das sesmarias do termo de São João del Rei. Isto indica que
este período foi o de maior mobilidade espacial, tanto da Vila de São João del Rei quanto da
Comarca do Rio das Mortes, por meio da imigração e ocupação destas áreas,
A Comarca do Rio das Mortes, mesmo crescendo rapidamente, ainda não era a
principal comarca da Capitania de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Isto fica
evidente na representação que os oficiais da Câmara enviaram para a Fazenda Real, se
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queixando da distribuição da derrama, onde afirmam serem mais pobres do que outras
comarcas. Abaixo se encontra a transcrição da representação, de 1772:
Cientes os Povos de que na função da Administração Publica da Fazenda Real de
Vossa Majestade senão atenderão as representações que (..) benefícios, se fizeram
por este Sennado a respeito do excesso da quota que se arbitrou a esta Comarca
para a prezente derrama, em lugar de cessarem as queixas e os clamores, parece se
aumentar sua afflição, considerando que devendo ser arbitramento conforme as
possibilidades de cada Comarca, não deixou de se excessivo e desigual, o que se
lançou a esta. É constante e notório ter está Comarca menos possibilidades que as
de Sabará e de Villa Rica, e que se acha mais onerada com as passagens de doze
pontes no Rio Grande, Rio das Mortes, Rio Verde e "Elvas" que pagás os Povos, e a
Proporção deste encargo, e as possibilidades dos seus moradores se devia regular a
quota, a que cada uma deve contribuir seguindo as reais ordes de V. Majestade, por
não ser justo que uma seja mais gravada que outra. E em razão de nossos cargos
nos incumbe a procurar dos Povos todo o alívio com perceberem os efeitos da Real
clemência de V. Majestade, isto mesmo nos desculpa e justifica o(a) repetirmos uma,
e outra vez estas nossas humildes e reverentes representações, pondo-as com a
maior submissão, e devido respeito na presença de V Majestade a quem
humildemente suplicamos se digne determinar se ponderem e atenderão na sua Real
Junta. Como ficamos na precisa diligência para efeito de se por em execução a
Derrama, "de tirar" com a possível brevidade e exação as listas do total desta
Comarca, esperamos que a vista das mesmas se reconheça o limitado de suas
possibilidades e que V. Majestade seja servido ordenar se reforme o arbitramento
da quota distribuída a esta Comarca, regulando-se segundo as reais ordens e
[ilegível] intenções de Vossa Majestade. (Representação dos Oficiais da câmara de
São João delArquivo Publico Mineiro/ Secretaria do Governo da Capitania SG-CX.07-DOC.15)

Este relato permite compreender a dimensão econômica que a Comarca do Rio das
Mortes e, mais especificamente, São João del Rei se encontravam. Não havia ocorrido ainda
neste momento, em 1772, a migração do eixo econômico, isto só aconteceu na virada para o
século XIX , como alguns dados já apontaram. Entretanto, se relativiza aqui as afirmações dos
oficiais da Câmara, pois era do interesse deles naquele momento que a Fazenda Real
considerasse que a comarca teria poucas condições de arcar com a parte da derrama à ela
destinada. Na verdade, a prática da derrama foi muito questionada em todas as regiões da
Capitania, de modo que, entre reclamações atrasos e cancelamentos, a dificuldade de aplicá-la
era consideravelmente grande. Apenas em 1788, quando Luís Antônio Furtado de Mendonça,
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o Visconde de Barbacena, chegou ao poder na Capitania foi que se tentou de fato implementar
este tributo, sendo neste cenário que se desenvolveu aquilo que se convencionou chamar de
(REIS, 2010).
De qualquer modo, não há que desconsiderar o que os oficiais afirmaram, nem os
documentos analisados, que indicam que outras regiões eram mais ricas que a vila de São
João del Rei. É evidente que regiões mineradoras como Vila Rica teriam uma economia mais
pujante do que as outras regiões agrícolas e dualistas, da mesma forma que sua geografia
urbana seria mais desenvolvida, por meio do acúmulo de capital dado pelos altos lucros da
extração do ouro. Por outro lado, como mostra os dados apresentados, Sabará também poderia
ter naquele momento mais condições do que o Rio das Mortes, pois, sendo uma região
essencialmente agrícola, apresentava o maior território da capitania, tendo também uma
população, em números absolutos, maior do que o Rio das Mortes até próximo à virada para o
século XIX.
O que se pode deduzir, a partir dos dados apresentados, é que regiões dualistas como
São João del Rei, não se destacavam pela dimensão de suas terras ou o tamanho do seu capital,
autopropulsor

capitania.

Enquanto Vila Rica tinha o maior volume de capital acumulado e Sabará o maior território
agrícola, a Comarca do Rio das Mortes, e mais especificamente São João del Rei, concentrava
os dois fatores, mesmo que em menor escala. Com isto a dependência de fatores externos para
a manutenção e expansão da economia Sanjoanense era menor do que das regiões agrícolas,
da mesma forma que o capital advindo da extração aurífera achava mais oportunidades de
diversificação do capital. .
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Tabela 14: Número de licenças para Vendas passadas pela Câmara (1769-1782)
Ano

São João del Rei

Subúrbios

1769

76

1770

87

1771

120

34

1772

104

40

1773

110

50

1774

111

49

1775

117

60

1776

104

45

1777

112

55

1778

114

43

1779

175

46

1780

180

43

1781

50

1782

51
-Rei. Cx.

LIC 100-102, Doc. 102

As licenças concedidas pela Câmara permitem que se tenha noção da atividade
mercantil Sanjoanense. Os documentos consultados abrangem o período de 1769 a 1782 e,
depois, só reaparecem em 1830. Foram coletadas as licenças da Vila de São João del Rei e
dos distritos periféricos do Termo Sanjoanense, no qual serve de base comparativa.
Fica nítido que a existência de uma atividade mercantil, mesmo nos primeiros anos
do período analisado pode remontar à consistência dos números de licenças, obtendo 79
licenças no seu pior ano. Estes documentos estão de acordo com os apontamentos de outros
historiadores. Lenharo (1979) aponta São João del Rei como um importante intermediador das
exportações mineiras, abastecendo também as principais regiões da Capitania. O comércio
Sanjoanense também é destacado por Graça Filho (2002) ao firmar que:
Sendo a sede da Comarca do Rio das Mortes e desfrutando de uma situação
geográfica privilegiada, no entroncamento de diferentes caminhos (estrada do
Comércio, estrada da Polícia e Caminho Novo), São João del-Rei pôde exercer o
papel de polo comercial para o escoamento da produção de uma vasta área de Minas
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Gerais, alcançando desde Paracatu, Araxá, Oliveira e Vila dos Passos até os
municípios e distritos mais próximos.(GRAÇA FILHO,2002 p.3)

De fato, a atividade mercantil de São João del Rei não era nada irrelevante e, além
disso, se mostrava dinâmica e pujante. As licenças para vendas aumentavam ano após ano,
saindo de 76 licenças, em 1769, para 180 licenças em 1780, isto representa um crescimento de
136,8% de licenças concedidas para vendas, em apenas 9 anos. Os dados apresentados aqui
parecem corroborar a afirmação de que o crescimento populacional da comarca afetava
positivamente a atividade mercantil da Vila.
Entretanto, esta atividade mercantil apresentava traços monopolísticos típicos da
conjuntura. Isto é relatado na informação de serviço que faz o Ouvidor da comarca ao
Governador em 1804, referente às providências tomadas sobre o litígio entre o senado da
Câmara da Vila de São José e alguns de seus moradores, que reclamavam do monopólio que
mantêm sobre os produtos comercializados, vendendo estes produtos baratos aos
atravessadores, que os revendiam por preços exorbitantes (Arquivo Publico Mineiro/
Secretaria do Governo da Capitania, SG-CX.60-DOC.39).
3.2 Analise sobre o Comércio Local
O comércio local era ocupado primordialmente por lojas, vendas e quitandas. As
diferenças entre lojas e vendas não são claramente identificadas na literatura e nem sobre elas
há um consenso. Para Zemella (1990), as lojas se tratavam de estabelecimentos que
comercializavam produtos não comestíveis, utensílios, roupas e outros elementos do cotidiano,
á as vendas, além de vender secos, também vendem alimentos
e bebidas, sendo esta a grande diferença entre os dois. Já para Paiva e Godoy (1992) estas
diferenças são espaciais, ou seja, as grandes lojas se localizavam na área urbana
comercializando secos e molhados, já as vendas se encontravam tanto nas áreas rurais quanto
nas urbanas, vendendo molhados e bebidas.
Outra definição destas terminololigas é dada por Graça Filho (2001) que explicita
que , nos registros da Capitania, molhados eram como gêneros líquidos, comestíveis e tudo
aquilo que não se veste, como o azeite, o vinho, carne seca, pólvora, milho, metais. Já os
secos, que Zamella (1990) e Paiva e Godoy definiram, é o equivalente às fazendas secas de
Graça Filho (2001) no qual é composto por os t
em como os artigos de vestuário.
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Por fim, outro conceito de
GRAÇA
FILHO, 2001, p.61). As denominações batizadas por Graça Filho são as que mais se
assemelham com os documentos da Câmara de São João del Rei, da mesma forma que seus
conceitos. Por isso aqui serão utilizados os conceitos do autor para analisar os Registros de
Imposto da Vila de São João del Rei.
Já as quitandeiras eram como se denominavam as escravas ou pretas forras que
comercializavam produtos alimentícios, como peixe, biscoito, sequilho, legumes e verduras,
geralmente nas calçadas e praças, o que as levou a serem conhecidas como negras do
tabuleiro. A quitanda era uma tradição africana, mais especificamente do Noroeste de Angola,
que é de onde se origina esta palavra. A quitanda surgiu em Minas Gerais no século XVIII,
principalmente nas áreas mineradoras, mas desde o início foi sendo marginalizada, tanto pelas
administrações públicas locais, quanto pelos outros comerciantes, até mesmo quando as
quitandeiras começam a pagar imposto para a Coroa (DIAS, 1985, p. 89-109).
A administração local sabia da possibilidade de as quitandeiras ou vendeiras darem
auxilio e esconderijo para escravizados fugidos e aquilombados, além do auxílio no extravio
do ouro, já que os escravos mineradores usavam deste ouro para o consumo nas quitandas.
Isso fica claro no requerimento do Capitão do Distrito da Ermida do Senhor Bom Jesus dos
Perdões do Curralinho, na vila de São José, pedindo autorização para fechar duas vendas
pertencentes a negros forros e quartados, herdeiros de seus antigos senhores, cujas vendas
situavam-se em lugar afastado e frequentadas por negras quitandeiras, vadios e negros fugidos
que nelas se abasteciam. Desse modo o Capitão esperava que

mencionadas quitandeira que se acham naquele lugar e se opuserem com algum
injusto repúdio sejão

16

Os comerciantes brancos tinham esta mesma esperança, já que consideravam estas
quitandeiras como uma forma de concorrência injusta para com eles. Como se vê na
solicitação dos moradores que possuem vendas entre Padre Faria e o Taquaral, na Comarca de
Vila Rica, na qual cobram providências em relação à concorrência das vendas clandestinas e
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Secretaria de Governo da Capitania/ Arquivo Público Mineiro,CX.59-DOC.26
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das negras de tabuleiro (Câmara Municipal de Ouro Preto /Arquivo Público Mineiro, CX. 02
DOC. 28). Esta era

a condição das quitandeiras ao longo de todo o século XVIIII:

marginalizadas e com pouco ou nenhum auxílio da administração local, mesmo se pagassem
impostos.
Tabela 15: Registro de imposto - 1771
Molhados

Gêneros da terra

Quitanda

Total

Quantidade

33

93

32

158

1º trimestre

39$900

62$100

18$000

120$300

2º trimestre

35$400

66$900

24$000

126$600

3º trimestre

35$400

69$300

18$600

123$300

4º trimestre

34$800

72$900

21$000

130$500

Total

145$500

271$200

81$600

500$700

Vendas

-Rei. Cx. RIMP. Doc.
188

As quantidades expressas na Tabela 15 são os números de pessoas efetivamente
registradas, mas não são apresentadas estas somas nos registros, mas sim valores
consideravelmente maiores, a saber, 89 molhados, 277 gêneros da terra e 80 quitandeiras,
obtendo um total de 446 pontos comerciais. Isto ocorria porque havia saltos na ordenação
numérica do registro, de modo que entre um nome e outro não se percebe uma ordenação
linear consistente, pulando, por exemplo, do 7º para o 12º estabelecimento sem nenhum
motivo aparente.
Suscitam então duas hipóteses: i. Ou esta ordenação poderia ser reflexo das coletas
de imposto bem-sucedidas, sendo que ocorriam saltos na ordenação quando algum
estabelecimento comercial não pagava este tributo; ou ii. mesmo que os saltos numéricos
representavam a quantidade de vendas que a pessoa anteriormente registrada possuía.
Considera-se a primeira hipótese mais provável , pois não se encontrou nenhum
estabelecimento que não tenha pago o tributo pelo menos em um mês, o que indica que os
estabelecimentos que negligenciaram os tributos por todo o trimestre eram excluídos dos
registros.
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Entretanto, nenhuma das hipóteses pode ser realmente confirmada, mesmo depois da
pesquisa documental, e não são convincentes por si só, motivo pelo qual se desconsidera a
ordenação dos registros para se computar que um estabelecimento comercial era apenas
aquele no qual se tinha o seu dono citado nominalmente nos registros.
Os rendimentos desta tributação também não foram de simples compreensão. Os
tributos eram pagos mensalmente e os registros aglutinavam estes tributos para apresentá-los
a cada trimestre. O valor mediano do imposto por trimestre apresentado no registro era de ½
oitava de ouro, que ocorria quando o dono da venda pagava corretamente o imposto nos três
respectivos meses, de modo que pode se deduzir que o valor mensal mínimo do tributo é de
1/8 oitavas de ouro, mas se encontravam alguns registros de impostos com valores mensais de
¼ oitavas de ouro, estes valores são consideravelmente baixos, e impactavam na soma total
dos impostos em cada trimestre que também apresentavam baixos valores como veremos
abaixo.
Vale ressaltar, antes, que os registros também apresentam a inadimplência desses
comerciantes com relação aos tributos pagos, que podem ser observados mensalmente. Entre
os molhados houve 92 pagamentos dos tributos mensais e 7 inadimplências, isto representa
uma inadimplência de 7.07% nesta categoria. Já entre os gêneros da terra se apresentaram 256
pagamentos dos tributos mensais e 23 inadimplências, significando uma inadimplência de
8,24%. Por último, as quitandeiras apresentaram 80 pagamentos dos tributos mensais e 16
inadimplências, que representa 16,67%.
Como

já

se

esperava,

as

quitandeiras

apresentam

uma

inadimplência

consideravelmente maior do que os molhados e os gêneros da terra, alcançando porcentagens
duas vezes maiores que os outros estabelecimentos. Isto decorre tanto da marginalização
estrutural desta atividade perante a sociedade, como já visto acima, quanto da precarização
intrínseca do trabalho, dificultando a geração de uma possível renda mensal consistente.
A quantidade efetiva de estabelecimentos que pagaram o tributo ao menos em um
mês não deixa de ser expressiva. Como já notado na tabela acima, as vendas de molhados
somavam 33 estabelecimentos, valores próximos foram encontrados nas quitandas que na
época somavam 32 vendas, já os gêneros da terra apresentavam quantidades
consideravelmente maiores, com um total de 93 vendas, valor este quase três vezes maior do
que as outras duas categorias. Isto resulta numa quantidade total de 158 vendas na vila de São
João del Rei.
Ao se considerar que parte dos estabelecimentos comercias existentes na época não
se encontram nos registros, pelo fato deste não pagarem os tributos, se percebe que estas
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quantidades subdimensionam o real tamanho do comércio Sanjoanense, principalmente o
volume de quitandeiras, já que nesta se têm uma maior porcentagem de inadimplência, sendo
este um possível indicativo para a maior ou menor precaridade nos três setores comerciais
analisados.
Sobre os rendimentos deste tributo, se percebe algumas particularidades entre as
categorias mencionadas. Enquanto as quitandeiras e as vendas de gêneros alimentícios
pagavam um imposto de ½ oitava e 2 vinténs por trimestre, o comércio de molhados pagava o
dobro deste valor, cerca de 1 oitava e 4 vinténs.
Deste modo os valores totais de impostos pagos pelas vendas de molhados são
consideravelmente maiores que os valores das quitandas, pois mesmo que a quantidade de
unidades comerciais das duas categorias sejam próximas, o valor deste tributo varia.
Entretanto, esta variação no imposto não era suficiente para superar os valores dos tributos de
gêneros da terra e sua considerável superioridade numérica. Assim os rendimentos anuais dos
molhados eram 145$500 , sendo superado apenas pelos gêneros da terra que apresentavam
um rendimento anual de 271$200, já as quitandeiras eram aquelas que representavam a menor
parcela do tributo, no qual somam 81$600. A soma dos rendimentos de 1771 foi de 500$700.
O registro de imposto está longe de ser a principal renda da vila de São João del Rei,
pelo contrário, é três vezes menor que a renda da aferição de 1769, que somava 1:764$000
réis, sendo também metade da renda das cabeças, que no ano somou 1:152$000 réis, nesse
mesmo ano. Mas o registro de imposto sobre os estabelecimentos comerciais não é de nenhum
modo desprezível, sendo três vezes maior que a renda dos foros, com rendimento anual de
157$800 réis, e cinco vezes maior que a renda da cadeia, de 96$000 réis.
Portanto, considera-se que estes resultados expressam a força do mercado local
Sanjoanense. Mesmo subdimensionados, a quantidade de estabelecimentos e a capacidade de
gerar rendimentos eram suficientes para quitarem os impostos mensais, ao menos no caso da
maioria dos estabelecimentos, o que apontam para uma São João del Rei longe da estagnação
econômica.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral do trabalho foi analisar a configuração das dinâmicas populacionais
e econômica na vila de São João del Rei na província de Minas Gerais no período de 17501808. Mais especificamente, analisar a expansão da atividade agropecuária e mercantil da vila
no período da decadência aurífera.
De fato o objetivo implícito desta pesquisa é advogar a possibilidade de uma melhor
conciliação entre uma tese geral sobre a economia de Minas e as especificidades regionais da
mesma.
A economia Sanjoanense não apresentava indícios de decadência no período
analisado, pelo contrário, cresceu em níveis acelerados e concentrou fluxo migratório da
Capitania durante toda a segunda metade do século XVIII.
A Comarca do Rio das Mortes no ano de 1767 ainda não figurava como a principal
economia da capitania quando observada sua população e seu número de escravos, mas já
apresentava grandes atrativos, como se verifica no número de Sesmarias concedidas na
primeira metade do século XVIII que, com o decorrer das décadas, proporcionou a São João
del Rei papel de principal vila da comarca, registrando ao final do mesmo século, 35,76% de
toda a população da Capitania.
São João del Rei se consolidou como centro de abastecimento, expandiu seu centro
urbano e manteve o controle politico administrativo da região. As Passagens da Comarca do
Rio das Mortes deixam claro a importância da vila para o mercado regional, sendo que estas
passagens foram as principais da capitania entre 1700 e 1768, e os contratos dessas passagens
geraram rendimentos de 3:315$807 neste período.
De fato, a região apresentava um grande fluxo de mercadorias, que facilitou a
atividade mercantil, que é de suma importância para a expansão agropastoril que ocorreu na
segunda metade do século XIX. O caminho Novo permitia à São João del Rei quanto as
outras freguesias da Comarca ter uma capacidade considerável de escoar mercadorias tanto
para as regiões centrais de Minas Gerais, quantos para as Capitanias do Sudeste, como São
Paulo e Rio de Janeiro o que facilitou a criação de uma economia de abastecimento e de uma
atividade mercantil na vila de São João del Rei.
Assim, a vila se consolidou e viu expandir uma elite mercantil e agropastoril, pois a
menor distância existente entre São João del Rei e os centros outros urbanos, permitiam
atender com facilidade mercados em crescimento.

93

As regiões dualistas passaram por um processo de realocação das forças produtivas, de
modo que não cresceram a taxas elevadas, e até decresceram, mesmo que pouco, como foi o
caso de São João del Rei, chegando em 1786 com uma economia que superava aos poucos a
crise que se abateu sobre a região se voltando ao cultivo agropastoril. Fica claro que a
transição não foi simples e o crescimento de modo algum foi linear.
Houve de fato uma decadência econômica em algumas regiões da Capitania, mas isto só
ocorreria se, e apenas se, nestas regiões não existisse uma agricultura dinâmica o suficiente
para o abastecimento local e para o comércio inter-regional, ou seja, se não coexistissem, em
níveis significativos, a extração aurífera e a agricultura mercantil com certo grau de
independência.
Assim, os percalços trazidos pela decadência do ouro foram superados, no fim do século
XVIII, pelos avanços da atividade agropastoril e mercantil. Vê-se que a estrutura produtiva
agropastoril não foi desconsiderável neste período e se apresentou indício de mercantilização
desta produção. Já a o comércio local não apresentou queda de sua dinâmica ao longo do
período analisado. Pelo contrário, os resultados apresentados indicam a expressiva força do
mercado local da vila e apontam, como dito, para uma São João del Rei dinâmica, assim
como Lenharo (1979) indicava para o sul de Minas, nada próxima do que pode se considerar
como estagnação econômica.
A vila funcionava como um centro de abastecimento regional já na segunda metade do
século XVIII, com a expansão do comércio local, das terras concedidas, da produção
agropastoril

e da população da comarca levando a assumir um papel

de centros de

abastecimento para a Coroa a partir de 1808, como indicado por Graça Filho (2013). Desta
forma as afirmações de Slenes (1988) no qual existia um complexo econômico exportador
baseado no ouro e na agropecuária, fazem sentido para São João del Rei.
Fica claro, portanto, que regiões dualistas não se destacavam pela expressividade das
terras ou do capital, mas por serem

autopropulsores , concentrado os dois fatores,

em níveis mais harmônicos do que as regiões com muito capital e baixa disponibilidade de
terras férteis, como foi o caso de Vila Rica; e de regiões pouco exploradas que detinham
disponibilidade de terras consideravelmente altos
Com isto a dependência de fatores externos para a manutenção e expansão da economia
de São João del Rei era menor do que das regiões agrícolas, da mesma forma que o capital
advindo da extração aurífera encontrava oportunidades de diversificação , por meio da
atividade agropastoril ou no comércio e até como prestamistas no período de declínio da
extração aurífera.
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Por isso, a economia de São João del Rei se caracteriza fundamentamente como dualista,
que entre os riscos do ouro e a moderação da agricultura, se manteve sólida e não apenas
superou este conturbado período, mas saiu dele maior do que entrou.
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